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Τροπολογία 1
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18 Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (έκτοτε 
Συνθήκη της Λισαβόνας, Ευρωπαϊκή 
Ένωση) δραστηριοτήτων έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης 
(2007-2013)1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18 Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (έκτοτε 
Συνθήκη της Λισαβόνας, Ευρωπαϊκή 
Ένωση) δραστηριοτήτων έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης 
(2007-2013)1 (PC7),

Or. fr

Τροπολογία 2
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη, ειδικότερα, το άρθρο 7 της 
ανωτέρω απόφασης σχετικά με την 
παρακολούθηση, τον απολογισμό και την 
επανεξέταση του 7ου προγράμματος-
πλαισίου,

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr

Τροπολογία 3
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου δραστηριοτήτων 
έρευνας (PC7), συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου, από την 
3074η συνεδρίαση του Συμβουλίου 
«Ανταγωνιστικότητα» (Εσωτερική 
Αγορά, Βιομηχανία, Έρευνα και 
Διάστημα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
9ης Μαρτίου 2011,

Or. fr

Τροπολογία 4
Antonio Cancian, Patrizia Toia, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 
σχετικά με την εμβληματική 
πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» και 
τους σχετικούς στόχους,

Or. it

Τροπολογία 5
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 
20ής Μαΐου 2010, σχετικά με την 
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υλοποίηση των συνεργειών των 
διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την 
καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και 
ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες, 
καθώς και στα κράτη μέλη και την 
Ένωση1,
1Κείμενα που εγκρίθηκαν εκείνη την 
ημερομηνία. P7_TA(2010)0189

Or. en

Τροπολογία 6
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την κοινή δράση του 
Συμβουλίου 2004/551/ΚΕΠΠΑ, της 12ης 
Ιουλίου 2004, για τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, η 
οποία στο άρθρο 5, εδάφιο 3.4.1 
επιφορτίζει τον οργανισμό με το καθήκον 
να προαγάγει «σε συνδυασμό με τις 
ερευνητικές δραστηριότητες της 
Επιτροπής ανάλογα με την περίπτωση, 
την έρευνα που σκοπεί να καλύψει τις 
μελλοντικές ανάγκες σε δυνατότητες 
άμυνας και ασφάλειας και ενισχύοντας 
έτσι το βιομηχανικό και τεχνολογικό 
δυναμικό της Ευρώπης στον εν λόγω 
τομέα»,

Or. fr
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Τροπολογία 7
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης 
Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, με αντικείμενο την 
«απλούστευση της εφαρμογής των 
προγραμμάτων – πλαίσιο έρευνας»,

Or. fr

Τροπολογία 8
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. επισημαίνοντας ότι το 7ο πρόγραμμα-
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης 
και επίδειξης (PC7) είναι το μεγαλύτερο 
όργανο υποστήριξης της έρευνας σε 
παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί το κύριο 
εργαλείο της ερευνητικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

A. επισημαίνοντας ότι το 7ο πρόγραμμα-
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης 
και επίδειξης (7ΠΠ) είναι το μεγαλύτερο 
όργανο υποστήριξης της έρευνας σε 
παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί το κύριο 
εργαλείο της ερευνητικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. el

(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου (γλωσσικής φύσεως))
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Τροπολογία 9
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aα. υπενθυμίζοντας ότι η Έρευνα 
αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα του 
Τριγώνου της Γνώσης (Εκπαίδευση-
Έρευνα-Καινοτομία), συνεπώς 
οποιαδήποτε προσπάθεια για την 
ενίσχυσή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με την ενίσχυση των άλλων παραμέτρων 
και προϋποθέτει μια συνεκτική και 
ισορροπημένη πολιτική προς τη 
δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής κοινωνίας 
που θα βασίζεται στη γνώση (knowledge-
based society),

Or. el

Τροπολογία 10
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aβ. υπενθυμίζοντας ότι η Έρευνα 
αποτελεί τη διαδικασία μετατροπής της 
οικονομικής ισχύος σε γνώση, ενώ 
Καινοτομία είναι η αντίστροφη 
διαδικασία μετατροπής της γνώσης σε 
οικονομική ισχύ,

Or. el
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Τροπολογία 11
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. επισημαίνοντας την ανάγκη ενδιάμεσης 
αναθεώρησης του PC7 λόγω των 
πολυάριθμων αλλαγών που έχουν 
επισυμβεί από της διαπραγματεύσεως και 
της εγκρίσεώς του το 2006 (νέοι θεσμοί, 
νέα πολιτικά όργανα, οικονομική κρίση), 
αλλά και λόγω των ιδιαίτερα σημαντικών 
διαθέσιμων οικονομικών πόρων του μέχρι 
του πέρατός του,

Β. επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο 
να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που 
προέκυψαν από την ενδιάμεση 
αναθεώρηση του PC7 λόγω των 
πολυάριθμων αλλαγών που έχουν 
επισυμβεί από της διαπραγματεύσεως και 
της εγκρίσεώς του το 2006 (νέοι θεσμοί, 
νέα πολιτικά όργανα, οικονομική κρίση), 
αλλά και λόγω των ιδιαίτερα σημαντικών 
διαθέσιμων οικονομικών πόρων του μέχρι 
του πέρατός του,

Or. es

Τροπολογία 12
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. υπενθυμίζοντας ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας καθιστά την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας ειδικό στόχο
της ευρωπαϊκής πολιτικής,

Γ. υπενθυμίζοντας ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας εισάγει την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας ως ειδικό 
μέσο της ευρωπαϊκής πολιτικής,

Or. fr

Τροπολογία 13
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το PC7 , 
ειδικότερα τα κέντρα αριστείας και 
έρευνας αιχμής, είναι καίριας σημασίας 
για την τόνωση της οικονομικής 
ανάπτυξης, καθιστώντας την Ευρώπη 
περισσότερο ανταγωνιστική και 
επιταχύνοντας τη μεταμόρφωση της 
Ευρώπης σε μια κοινωνία που θα 
βασίζεται στη γνώση,

Or. en

Τροπολογία 14
Amalia Sartori, Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
Καινοτομίας θα αποτελέσει το 
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς για τις 
ερευνητικές δραστηριότητες και τα 
χρηματοδοτικά προγράμματα που 
ξεκινούν από το 2011,

Or. it

Τροπολογία 15

Lena Ek εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες 
θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν όσο το 
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δυνατόν περισσότερο με τους 
πρωταρχικούς στόχους πολιτικής στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»,

Or. en

Τροπολογία 16
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Ένωση 
Καινοτομίας» επιβεβαιώνει την ανάγκη 
ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
καινοτομίας,

Or. fr

Τροπολογία 17
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. επισημαίνοντας ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της πρέπει να θέσουν στη διάθεσή 
τους τα μέσα προκειμένου να δοθεί κοινή 
απάντηση στις μεγάλες κοινωνικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκοί λαοί,

Ε. επισημαίνοντας ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της πρέπει να θέσουν στη διάθεσή 
τους τα μέσα προκειμένου να δοθεί κοινή 
απάντηση στις μεγάλες κοινωνικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκοί λαοί, όπως η δημογραφική
γήρανση, η υγεία, η προσφορά τροφίμων, 
η βιώσιμη ανάπτυξη, οι μείζονες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις κ.ά.,

Or. fr
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Τροπολογία 18
Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. επισημαίνοντας ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της πρέπει να θέσουν στη διάθεσή 
τους τα μέσα προκειμένου να δοθεί κοινή 
απάντηση στις μεγάλες κοινωνικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκοί λαοί,

Ε. επισημαίνοντας ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της πρέπει να θέσουν στη διάθεσή 
τους τα μέσα προκειμένου να δοθεί κοινή 
απάντηση στις μεγάλες κοινωνικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκοί λαοί και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι λύσεις οι οποίες προκύπτουν πρέπει 
να κινητοποιήσουν τους πολίτες ώστε να 
επωμιστούν μεγαλύτερη ευθύνη για τις 
ενέργειές τους,

Or. lv

Τροπολογία 19
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. επισημαίνοντας ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της πρέπει να θέσουν στη διάθεσή 
τους τα μέσα προκειμένου να δοθεί κοινή 
απάντηση στις μεγάλες κοινωνικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκοί λαοί,

Ε. επισημαίνοντας ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της πρέπει να θέσουν στη διάθεσή 
τους τα μέσα προκειμένου να δοθεί κοινή 
απάντηση στις μεγάλες κοινωνικές, 
οικονομικές, περιβαλλοντικές, 
δημογραφικές και ηθικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί λαοί,

Or. el

Τροπολογία 20
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους 
τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και 
της καινοτομίας αποτελεί την καλύτερη 
δυνατή μακροπρόθεσμη λύση για την 
τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, επιτρέποντας 
στην ΕΕ να γίνει μια κοινωνία της 
γνώσης που θα είναι ανταγωνιστική σε 
παγκόσμιο επίπεδο,

Or. fr

Τροπολογία 21
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι εφόσον 
εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες 
ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση του PC7, το μέσο αυτό 
θα πρέπει να θεωρηθεί βασικό εργαλείο 
για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής 
στην ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 22
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη ΣΤ. επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη 
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ανταγωνίζεται κράτη-ηπείρους (Κίνα, 
Ινδία, Βραζιλία, Αυστραλία, Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, Ρωσία) ενώ η 
Ευρώπη δεν είναι ένα έθνος αλλά Ένωση 
κρατών και η ικανότητά μας να 
συνενώσουμε και να συντονίσουμε τις 
προσπάθειές μας, ιδίως στον τομέα της 
έρευνας, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
κράτους μέλους, επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό την οικονομική μας 
ανταγωνιστικότητα και, κατά συνέπεια, τη 
δυνατότητα να χρηματοδοτούμε τις 
κοινωνικές μας φιλοδοξίες καθώς και τον 
σεβασμό των περιβαλλοντικών μας 
δεσμεύσεων,

ανταγωνίζεται οικονομικές δυνάμεις, 
όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η 
Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής και η Ρωσία, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ικανότητά μας να 
συνενώσουμε και να συντονίσουμε τις 
προσπάθειές μας, ιδίως στον τομέα της 
έρευνας, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
κράτους μέλους, επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό την οικονομική μας 
ανταγωνιστικότητα και, κατά συνέπεια, τη 
δυνατότητα να χρηματοδοτούμε τις 
κοινωνικές μας φιλοδοξίες καθώς και τον 
σεβασμό των περιβαλλοντικών μας 
δεσμεύσεων,

Or. en

Τροπολογία 23
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη 
ανταγωνίζεται κράτη-ηπείρους (Κίνα, 
Ινδία, Βραζιλία, Αυστραλία, Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, Ρωσία) ενώ η 
Ευρώπη δεν είναι ένα έθνος αλλά Ένωση 
κρατών και η ικανότητά μας να 
συνενώσουμε και να συντονίσουμε τις 
προσπάθειές μας, ιδίως στον τομέα της 
έρευνας, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
κράτους μέλους, επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό την οικονομική μας 
ανταγωνιστικότητα και, κατά συνέπεια, τη 
δυνατότητα να χρηματοδοτούμε τις 
κοινωνικές μας φιλοδοξίες καθώς και τον 
σεβασμό των περιβαλλοντικών μας 
δεσμεύσεων,

ΣΤ. επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη 
ανταγωνίζεται κράτη-ηπείρους (Κίνα, 
Ινδία, Βραζιλία, Αυστραλία, Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, Ρωσία) ενώ η 
Ευρώπη δεν είναι ένα έθνος αλλά Ένωση 
κρατών και η ικανότητά μας να 
συνενώσουμε και να συντονίσουμε τις 
προσπάθειές μας, ιδίως στον τομέα της 
έρευνας, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
κράτους μέλους, επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό την οικονομική μας 
ανταγωνιστικότητα και, κατά συνέπεια, τη 
δυνατότητα να χρηματοδοτούμε τις 
κοινωνικές μας φιλοδοξίες καθώς και τον 
σεβασμό των δεσμεύσεών μας, σχετικά με 
την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης 
και την προστασία του περιβάλλοντος, 

Or. ro
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Τροπολογία 24
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση 
επενδύσεων στην Ευρώπη εν σχέσει προς 
τις άλλες παγκόσμιες δυνάμεις οφείλεται 
κυρίως στην ανεπάρκεια των ιδιωτικών 
επενδύσεων και ότι η ελκυστικότητα του 
PC7 για το βιομηχανικό τομέα δεν έχει ως 
εκ τούτου πλήρως αποδειχθεί· 
επισημαίνοντας επίσης, και τούτο πέρα 
των ποσών, ότι διαφαίνεται σαφώς η 
ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Ένωσης,

Ζ. επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση 
επενδύσεων στην Ευρώπη εν σχέσει προς 
τις άλλες παγκόσμιες δυνάμεις οφείλεται 
κυρίως στην έλλειψη πραγματικών 
κοινωνικό-οικονομικών κινήτρων που 
οδηγούν κατά συνέπεια και στην
ανεπάρκεια των ιδιωτικών επενδύσεων και 
ότι η ελκυστικότητα του PC7 για το 
βιομηχανικό τομέα και η αξιοποίηση της 
έρευνας προς όφελος της οικονομίας δεν 
έχει ως εκ τούτου πλήρως αποδειχθεί· 
επισημαίνοντας επίσης, και τούτο πέρα 
των ποσών, ότι διαφαίνεται σαφώς η 
ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Ένωσης,

Or. el

Τροπολογία 25
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση 
επενδύσεων στην Ευρώπη εν σχέσει προς 
τις άλλες παγκόσμιες δυνάμεις οφείλεται 
κυρίως στην ανεπάρκεια των ιδιωτικών 
επενδύσεων και ότι η ελκυστικότητα του 
PC7 για το βιομηχανικό τομέα δεν έχει ως 
εκ τούτου πλήρως αποδειχθεί 
επισημαίνοντας επίσης, και τούτο πέρα 
των ποσών, ότι διαφαίνεται σαφώς η 

Ζ. επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση 
επενδύσεων στην Ευρώπη εν σχέσει προς 
τις άλλες παγκόσμιες δυνάμεις οφείλεται, 
μεταξύ άλλων, στην ανεπάρκεια των 
ιδιωτικών επενδύσεων και ενός φιλικού 
προς την καινοτομία νομικού πλαισίου 
στο εσωτερικό των κρατών μελών και ότι 
η ελκυστικότητα του PC7 για το 
βιομηχανικό τομέα δεν έχει ως εκ τούτου 
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ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Ένωσης,

πλήρως αποδειχθεί επισημαίνοντας επίσης, 
και τούτο πέρα των ποσών, ότι διαφαίνεται 
σαφώς η ανάγκη ενός καλύτερου 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών 
και της Ένωσης,

Or. de

Τροπολογία 26
Konrad Szymański, Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση 
επενδύσεων στην Ευρώπη εν σχέσει προς 
τις άλλες παγκόσμιες δυνάμεις οφείλεται 
κυρίως στην ανεπάρκεια των ιδιωτικών 
επενδύσεων και ότι η ελκυστικότητα του 
PC7 για το βιομηχανικό τομέα δεν έχει ως 
εκ τούτου πλήρως αποδειχθεί· 
επισημαίνοντας επίσης, και τούτο πέρα 
των ποσών, ότι διαφαίνεται σαφώς η 
ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Ένωσης,

Ζ. επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση 
επενδύσεων στην Ευρώπη εν σχέσει προς 
τις άλλες παγκόσμιες δυνάμεις οφείλεται 
κυρίως στην ανεπάρκεια των ιδιωτικών 
επενδύσεων και ότι η ελκυστικότητα του 
PC7 για το βιομηχανικό τομέα δεν έχει ως 
εκ τούτου πλήρως αποδειχθεί· 
επισημαίνοντας επίσης, και τούτο πέρα 
των ποσών, ότι διαφαίνεται σαφώς η 
ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Ένωσης, με πλήρη σεβασμό των 
ιδιαιτεροτήτων και των δεοντολογικών 
επιλογών των πρώτων,

Or. en

Τροπολογία 27
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση 
επενδύσεων στην Ευρώπη εν σχέσει προς 
τις άλλες παγκόσμιες δυνάμεις οφείλεται 

Ζ. επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση 
επενδύσεων σε θέματα έρευνας και 
ανάπτυξης στην Ευρώπη εν σχέσει προς 
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κυρίως στην ανεπάρκεια των ιδιωτικών 
επενδύσεων και ότι η ελκυστικότητα του 
PC7 για το βιομηχανικό τομέα δεν έχει ως 
εκ τούτου πλήρως αποδειχθεί· 
επισημαίνοντας επίσης, και τούτο πέρα 
των ποσών, ότι διαφαίνεται σαφώς η 
ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Ένωσης,

τις άλλες παγκόσμιες δυνάμεις οφείλεται 
κυρίως στην ανεπάρκεια των ιδιωτικών 
επενδύσεων και ότι η ελκυστικότητα του 
PC7 για το βιομηχανικό τομέα δεν έχει ως 
εκ τούτου πλήρως αποδειχθεί· 
επισημαίνοντας επίσης, και τούτο πέρα 
των ποσών, ότι διαφαίνεται σαφώς η 
ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 28
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση 
επενδύσεων στην Ευρώπη εν σχέσει προς 
τις άλλες παγκόσμιες δυνάμεις οφείλεται 
κυρίως στην ανεπάρκεια των ιδιωτικών 
επενδύσεων και ότι η ελκυστικότητα του 
PC7 για το βιομηχανικό τομέα δεν έχει ως 
εκ τούτου πλήρως αποδειχθεί· 
επισημαίνοντας επίσης, και τούτο πέρα 
των ποσών, ότι διαφαίνεται σαφώς η 
ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού 
μεταξύ των κρατών μελών και της
Ένωσης,

Ζ. επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση 
επενδύσεων στην Ευρώπη εν σχέσει προς 
τις άλλες παγκόσμιες δυνάμεις οφείλεται 
κυρίως στην ανεπάρκεια των ιδιωτικών 
επενδύσεων και ότι η ελκυστικότητα του 
PC7 για το βιομηχανικό τομέα δεν έχει ως 
εκ τούτου πλήρως αποδειχθεί· 
επισημαίνοντας επίσης, και τούτο πέρα 
των ποσών, ότι διαφαίνεται σαφώς η 
ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού 
μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών 
και των περιφερειών,

Or. en

Τροπολογία 29
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση 
επενδύσεων στην Ευρώπη εν σχέσει προς 
τις άλλες παγκόσμιες δυνάμεις οφείλεται 
κυρίως στην ανεπάρκεια των ιδιωτικών 
επενδύσεων και ότι η ελκυστικότητα του 
PC7 για το βιομηχανικό τομέα δεν έχει ως 
εκ τούτου πλήρως αποδειχθεί· 
επισημαίνοντας επίσης, και τούτο πέρα 
των ποσών, ότι διαφαίνεται σαφώς η 
ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Ένωσης,

Ζ. επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση 
επενδύσεων στην Ευρώπη εν σχέσει προς 
τις άλλες παγκόσμιες δυνάμεις οφείλεται 
κυρίως στην ανεπάρκεια των ιδιωτικών 
επενδύσεων και ότι η ελκυστικότητα του 
PC7 για το βιομηχανικό τομέα δεν έχει ως 
εκ τούτου πλήρως αποδειχθεί· 
επισημαίνοντας επίσης, και τούτο πέρα 
των ποσών, ότι διαφαίνεται σαφώς η 
ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού και 
συγχρηματοδότησης μεταξύ των κρατών 
μελών και της Ένωσης,

Or. es

Τροπολογία 30
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 
δημοσίων επενδύσεων στους τομείς της 
έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας που αποτελεί αντικείμενο 
ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι αρκετά 
χαμηλό,

Or. fr

Τροπολογία 31
Antonio Cancian, Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η Η. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η 
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βελτίωση της σχέσης μεταξύ του 
ακαδημαϊκού και του βιομηχανικού
κόσμου ώστε να καταστεί δυνατή η 
μεταμόρφωση των πορισμάτων έρευνας σε 
προϊόντα και υπηρεσίες που θα 
δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη,

βελτίωση της σχέσης μεταξύ του 
ακαδημαϊκού κόσμου, των δημόσιων 
ερευνητικών ιδρυμάτων και του 
βιομηχανικού τομέα ώστε να καταστεί 
δυνατή η μεταμόρφωση των πορισμάτων 
έρευνας σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα 
δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη,

Or. it

Τροπολογία 32
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η 
βελτίωση της σχέσης μεταξύ του 
ακαδημαϊκού και του βιομηχανικού 
κόσμου ώστε να καταστεί δυνατή η 
μεταμόρφωση των πορισμάτων έρευνας σε 
προϊόντα και υπηρεσίες που θα 
δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη,

Η. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η 
βελτίωση της διάδρασης μεταξύ του 
ακαδημαϊκού, του ερευνητικού και του 
βιομηχανικού κόσμου, προκειμένου να 
βελτιωθεί η μεταμόρφωση των 
πορισμάτων έρευνας σε προϊόντα και 
υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν 
οικονομική ανάπτυξη,

Or. fr

Τροπολογία 33

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η 
βελτίωση της σχέσης μεταξύ του 
ακαδημαϊκού και του βιομηχανικού 
κόσμου ώστε να καταστεί δυνατή η 
μεταμόρφωση των πορισμάτων έρευνας σε 

Η. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η 
βελτίωση της σχέσης μεταξύ του 
ακαδημαϊκού και του ιδιωτικού τομέα
ώστε να καταστεί δυνατή η μεταμόρφωση 
των πορισμάτων έρευνας σε προϊόντα και 
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προϊόντα και υπηρεσίες που θα 
δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη,

υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν οφέλη 
για την κοινωνία συνολικά,

Or. en

Τροπολογία 34
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η 
βελτίωση της σχέσης μεταξύ του 
ακαδημαϊκού και του βιομηχανικού 
κόσμου ώστε να καταστεί δυνατή η 
μεταμόρφωση των πορισμάτων έρευνας σε 
προϊόντα και υπηρεσίες που θα 
δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη,

Η. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η 
βελτίωση της σχέσης μεταξύ του 
ακαδημαϊκού, του ερευνητικού και του 
βιομηχανικού κόσμου ώστε να καταστεί 
δυνατή η μεταμόρφωση των πορισμάτων 
έρευνας σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα 
δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη,

Or. el

Τροπολογία 35
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα και 
η ανάπτυξη καλύτερων και 
αποτελεσματικότερων μοντέλων, 
μεθοδολογιών και εργαλείων καινοτομίας 
και εμπορικής διάθεσης, είναι 
απαραίτητες και πρέπει να αποτελέσουν 
μέρος του υπόλοιπου PC7,

Or. en
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Τροπολογία 36

Lena Ek εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το PC7 θα 
πρέπει να βασιστεί στις ίδιες γενικές 
αρχές με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας,

Or. en

Τροπολογία 37
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. επισημαίνοντας ότι τα έτη 2011 έως 
2013 είναι κρίσιμα έτη και θα απαιτηθεί 
άμεση και ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά 
τους παράγοντες ανταγωνιστικότητας, 
τμήμα της οποίας είναι η έρευνα και η 
καινοτομία,

Ι. επισημαίνοντας ότι τα έτη 2011 έως 
2013 είναι κρίσιμα έτη και θα απαιτηθεί 
άμεση και ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά 
τους παράγοντες ανταγωνιστικότητας, 
βασικό συστατικό των οποίων είναι η 
έρευνα και η καινοτομία,

Or. fr

Τροπολογία 38
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. επισημαίνοντας ότι τα έτη 2011 έως 
2013 είναι κρίσιμα έτη και θα απαιτηθεί 
άμεση και ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά 
τους παράγοντες ανταγωνιστικότητας, 

Ι. επισημαίνοντας ότι τα έτη 2011 έως 
2013 είναι κρίσιμα έτη και θα απαιτηθεί 
άμεση και ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά 
τους παράγοντες ανταγωνιστικότητας και 
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τμήμα της οποίας είναι η έρευνα και η 
καινοτομία,

κοινωνικής συνοχής, τμήμα της οποίας 
είναι η έρευνα και η καινοτομία,

Or. en

Τροπολογία 39
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. επισημαίνοντας ότι η πολυπλοκότητα 
της διοικητικής διαχείρισης παραμένει
μέγας παράγων καθυστέρησης του PC7, σε 
σημείο που η απλοποίηση της αποτελεί 
μέγιστη πρόκληση για το μέλλον του
προγράμματος·

ΙΑ. επισημαίνοντας ότι η πολυπλοκότητα 
της διοικητικής διαχείρισης, η σημαντική 
γραφειοκρατία, η μη αποδοτικότητα και 
οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 
παραμένουν μείζονες παράγοντες 
καθυστέρησης του PC7, οι οποίοι δεν 
ενθαρρύνουν καθόλου την επιστημονική 
κοινότητα, τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών ή τους εκπροσώπους της 
επιχειρηματικής κοινότητας και της 
βιομηχανίας να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα, στον βαθμό που η 
απλοποίηση του προγράμματος πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί μέγιστη 
πρόκληση για το μέλλον του,

Or. lt

Τροπολογία 40
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. επισημαίνοντας ότι η πολυπλοκότητα 
της διοικητικής διαχείρισης παραμένει 
μέγας παράγων καθυστέρησης του PC7, σε 
σημείο που η απλοποίησή της αποτελεί 
μέγιστη πρόκληση για το μέλλον του 

ΙΑ. επισημαίνοντας ότι η πολυπλοκότητα 
της διοικητικής διαχείρισης παραμένει 
μέγας παράγων καθυστέρησης του PC7, σε 
σημείο που η απλοποίησή της αποτελεί 
μέγιστη πρόκληση για το μέλλον του 
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προγράμματος· προγράμματος, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πολλές βελτιώσεις, οι οποίες δεν 
απαιτούν τροποποίηση του κανονισμού, 
μπορούν να πραγματοποιηθούν στα μέσα 
του PC7, τηρώντας, παράλληλα, τη 
σταθερότητα, τη γενική συνοχή και την 
ασφάλεια δικαίου που αποτελούν τη βάση 
για την ανάπτυξη αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μερών·

Or. fr

Τροπολογία 41
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. επισημαίνοντας ότι η πολυπλοκότητα 
της διοικητικής διαχείρισης παραμένει 
μέγας παράγων καθυστέρησης του PC7, 
σε σημείο που η απλοποίησή της αποτελεί 
μέγιστη πρόκληση για το μέλλον του 
προγράμματος·

ΙΑ. επισημαίνοντας ότι η πολυπλοκότητα 
της διοικητικής διαχείρισης, η 
γραφειοκρατία και η έλλειψη διαφάνειας, 
παραμένουν μέγιστοι παράγοντες
καθυστέρησης του PC7, σε σημείο που η 
απλοποίησή της αποτελεί μέγιστη 
πρόκληση για το μέλλον του 
προγράμματος·

Or. el

Τροπολογία 42

Eva-Britt Svensson εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 
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της συμμετοχής των γυναικών σε 
ποσοστό 40% στις έρευνες του PC7 είναι 
φιλόδοξος και ορθός· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι επί του παρόντος, η συμμετοχή 
των γυναικών στις έρευνες των 
ερευνητικών σχεδίων του PC7 αντιστοιχεί 
στο απογοητευτικό ποσοστό του 25,5%,

Or. en

Τροπολογία 43
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δικαιούχοι ερευνητικών προγραμμάτων 
αντλούν χρηματοδότηση από πολλαπλές 
πηγές από τα κράτη μέλη και την 
Κοινότητα, καθεμία από τις οποίες 
εφαρμόζει τα δικά της ειδικά κριτήρια 
και διαδικασίες αξιολόγησης,

Or. ro

Τροπολογία 44
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απλούστευση της διοίκησης θα έπρεπε να 
αποτελεί μία από τις ύψιστες 
προτεραιότητες της αναθεώρησης,

Or. en
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Τροπολογία 45

Eva-Britt Svensson εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ερευνήτριες τείνουν, σε μεγαλύτερο 
βαθμό από ό,τι οι ερευνητές, να επιτελούν 
διοικητικά καθήκοντα και να εργάζονται 
σε μικρότερα, λιγότερο προβεβλημένα 
ερευνητικά σχέδια,

Or. en

Τροπολογία 46

Eva-Britt Svensson εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
περίπτωση των ερευνητριών φαίνεται να 
υφίσταται μια προβληματική «γυάλινη 
οροφή», με την έννοια ότι όσο αυξάνεται 
ο βαθμός αρχαιότητας, μειώνεται το 
ποσοστό των ερευνητριών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο χαμηλός αριθμός των 
ερευνητριών που επιλέγονται για τις 
επιχορηγήσεις των έμπειρων ερευνητών 
του ΕΣΕ αποτελεί ένδειξη της εν λόγω 
«γυάλινης οροφής»,

Or. en
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Τροπολογία 47
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ποιότητα των εκθέσεων των 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του PC7 και τούτο, 
παρά τον γενικό χαρακτήρα της εντολής 
που εδόθη στις ομάδες των 
εμπειρογνωμόνων· εκφράζει πάντως τη 
λύπη του διότι η αξιολόγηση αφορούσε το 
γενικό σύνολο που απαρτίζεται από τις 
δράσεις των κρατών μελών και τις δράσεις 
της Ένωσης·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ποιότητα των εκθέσεων των 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του PC7 και της 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου, η οποία 
καλύπτει την ποιότητα των 
δραστηριοτήτων, την υλοποίηση και τα 
αποτελέσματα που καταγράφονται, και 
τούτο, παρά τον γενικό χαρακτήρα της 
εντολής που εδόθη στις ομάδες των 
εμπειρογνωμόνων· εκφράζει πάντως τη 
λύπη του διότι η αξιολόγηση αφορούσε το 
γενικό σύνολο που απαρτίζεται από τις 
δράσεις των κρατών μελών και τις δράσεις 
της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 48
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ποιότητα των εκθέσεων των 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του PC7 και τούτο, 
παρά τον γενικό χαρακτήρα της εντολής 
που εδόθη στις ομάδες των 
εμπειρογνωμόνων· εκφράζει πάντως τη 
λύπη του διότι η αξιολόγηση αφορούσε το 
γενικό σύνολο που απαρτίζεται από τις 
δράσεις των κρατών μελών και τις δράσεις 
της Ένωσης·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ποιότητα των εκθέσεων των 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του PC7 και τούτο, 
παρά τον γενικό χαρακτήρα της εντολής 
που εδόθη στις ομάδες των 
εμπειρογνωμόνων· επισημαίνει πάντως ότι 
η αξιολόγηση αφορούσε το γενικό σύνολο 
που απαρτίζεται από τις δράσεις των 
κρατών μελών και τις δράσεις της Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 49
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. δεν κατανοεί την καθυστέρηση με την 
οποία η Επιτροπή δημοσίευσε την 
ανακοίνωσή της στις 9 Φεβρουαρίου 2011 
ενώ είχε την υποχρέωση να το πράξει το 
αργότερο το 2010 και εκφράζει τη λύπη 
του για την αδυναμία της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής, δεδομένων των σύγχρονων 
προκλήσεων·

2. δεν κατανοεί την καθυστέρηση με την 
οποία η Επιτροπή δημοσίευσε την 
ανακοίνωσή της στις 9 Φεβρουαρίου 2011 
ενώ είχε την υποχρέωση να το πράξει το 
αργότερο το 2010 και εκφράζει τη λύπη 
του για την αδυναμία της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής, δεδομένων των σύγχρονων 
προκλήσεων, ειδικότερα της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης, των υπολοίπων 
αδιάθετων ποσών στο πλαίσιο του PC7 
κ.λπ.·

Or. fr

Τροπολογία 50

Lena Ek εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει, ειδικότερα, τις δέκα 
ειδικές συστάσεις της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων και ζητεί επειγόντως 
την εφαρμογή των εν λόγω προτάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 51
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να δώσει πιο 
συγκεκριμένη συνέχεια όσον αφορά τις 
δέκα συστάσεις που περιλαμβάνονται 
στις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων·

Or. fr

Τροπολογία 52
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει τη σχετικότητα των 
συμπερασμάτων που αντλήθηκαν από την 
ενδιάμεση αξιολόγηση, δεδομένου ότι τα 
κεφάλαια του PC7, στην πλειονότητά 
τους, δεν έχουν ακόμη διανεμηθεί, ότι 
έχουν ξεκινήσει σχέδια που βρίσκονται 
ακόμη σε εξέλιξη ενώ άλλα τα οποία 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του PC7 
θα υλοποιηθούν μετά τη λήξη ισχύος του·

Or. fr

Τροπολογία 53
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τις μεθόδους που 
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εφαρμόζουν για την προβολή των 
προγραμμάτων πλαισίων, διευκολύνοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την πρόσβαση σε 
απαραίτητες πληροφορίες για τη 
συμμετοχή των διάφορων 
ενδιαφερόμενων μερών·

Or. fr

Τροπολογία 54
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 δεν 
αποδεικνύουν επαρκή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε θέματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 55
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 δεν 
αποδεικνύουν επαρκή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε θέματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 56
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 δεν 
αποδεικνύουν επαρκή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε θέματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας·

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 δεν 
αποδεικνύουν επαρκή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε θέματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας· επικροτεί την 
τρέχουσα ανάπτυξη ενός πίνακα 
αποτελεσμάτων για την καινοτομία· 
παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να 
δώσει περισσότερη έμφαση στην 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας όσον αφορά την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία·

Or. en

Τροπολογία 57
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 δεν 
αποδεικνύουν επαρκή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε θέματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας·

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 τείνουν να 
παρουσιάζουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας· εκφράζει ωστόσο τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν 
έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες 
για να ενημερώσει τα κράτη μέλη, τις 
επιστημονικές κοινότητες και τους 
ευρωπαίους πολίτες γενικότερα, σχετικά 
με τα παραγόμενα αποτελέσματα·

Or. fr
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Τροπολογία 58
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 δεν 
αποδεικνύουν επαρκή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε θέματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας·

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 δεν 
αποδεικνύουν επαρκή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε θέματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς η 
Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω 
από τις ΗΠΑ αλλά και να χάνει το 
προβάδισμά που διατηρούσε σε σχέση με 
τις αναδυόμενες οικονομίες·

Or. el

Τροπολογία 59

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 δεν 
αποδεικνύουν επαρκή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε θέματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας·

3. εκτιμά ότι θα πρέπει να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες από την 
Επιτροπή για την καλύτερη προβολή της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας·

Or. en
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Τροπολογία 60
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 δεν 
αποδεικνύουν επαρκή ευρωπαϊκή
προστιθέμενη αξία σε θέματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας·

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 θα μπορούσαν 
να ενισχυθούν προκειμένου να επιτευχθεί 
το σύνολο των δυνατοτήτων τους όσον 
αφορά την προστιθέμενη αξία σε θέματα 
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 61
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 δεν 
αποδεικνύουν επαρκή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε θέματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας·

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 δεν 
αποδεικνύουν επαρκή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε θέματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας., καθώς τα 
ποσοστά επιτυχίας είναι χαμηλά·

Or. en

Τροπολογία 62
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 δεν 

3. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το PC7 σε 
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αποδεικνύουν επαρκή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε θέματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας·

συγκεκριμένους τομείς δεν αποδεικνύουν 
επαρκή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε 
θέματα έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 63
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι οι χρηματοδοτικές 
παροχές παρουσιάζουν μεγάλη 
ανισορροπία σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως τα 
παλαιά κράτη μέλη απορροφούν το 
μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτικών 
πόρων· συμπεραίνει ότι το γεγονός αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της 
εδαφικής συνοχής για μια ισορροπημένη 
ανάπτυξη στην Ευρώπη, όπως 
αναφέρεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 64
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι η διάρθρωση και η 
υλοποίηση του PC7, και του μελλοντικού 
προγράμματος πλαισίου, πρέπει να 
βασίζονται στις αρχές της απλότητας, 
της σταθερότητας, της συνοχής, της 
διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου·
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Or. lt

Τροπολογία 65
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. αποδοκιμάζει την έλλειψη μιας 
μεθόδου η οποία θα αξιολογεί κατά πόσον 
τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από το 
PC7 έχουν προαγάγει την επιστημονική 
γνώση·

Or. fr

Τροπολογία 66
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. ενθαρρύνει τη βελτίωση της 
συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαίων 
επιστημόνων και ενός περιβάλλοντος που 
θα ευνοεί την κινητικότητά τους·

Or. lt

Τροπολογία 67
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
επίπεδο συμμετοχής και αριστείας κατά 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
επίπεδο συμμετοχής και αριστείας κατά 
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την επιλογή των προγραμμάτων· εκφράζει
πάντως τη λύπη του διότι το ποσοστό 
επιτυχίας του προγράμματος αυτού 
παραμένει γενικώς αρκετά αδύνατο και 
αποτρεπτικό, κυρίως για τις ΜΜΕ·

την επιλογή των προγραμμάτων· εκφράζει 
πάντως τη λύπη του διότι το ποσοστό 
επιτυχίας του προγράμματος αυτού 
παραμένει γενικώς αρκετά αδύνατο και 
αποτρεπτικό, κυρίως για τις ΜΜΕ· 
υπογραμμίζει ότι η διάρκεια των σχεδίων 
αποτρέπει πολλές φορές τη συμμετοχή 
των ΜΜΕ· συνιστά να καταστεί 
περισσότερο ενεργή η συμμετοχή των 
ΜΜΕ στη διαδικασία αξιοποίησης των 
παραγόμενων αποτελεσμάτων· συνιστά 
να προσφέρεται ειδικότερα σε 
δικαιούχους ΜΜΕ δύο φορές ετησίως η 
δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε 
χρηματοδοτικούς πόρους που 
προορίζονται για δραστηριότητες 
καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 68
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
επίπεδο συμμετοχής και αριστείας κατά 
την επιλογή των προγραμμάτων· εκφράζει 
πάντως τη λύπη του διότι το ποσοστό 
επιτυχίας του προγράμματος αυτού 
παραμένει γενικώς αρκετά αδύνατο και 
αποτρεπτικό, κυρίως για τις ΜΜΕ·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον 
αριθμό των αιτήσεων στις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων σχεδίων και για το 
επίπεδο αριστείας των επιλεγέντων 
σχεδίων· εκφράζει πάντως τη λύπη του 
διότι το ποσοστό επιτυχίας του 
προγράμματος αυτού παραμένει γενικώς 
αρκετά αδύνατο και αποτρεπτικό, κυρίως 
για τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι αυτό θα 
μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την 
αποτελεσματική απλοποίηση των 
διοικητικών και των χρηματοδοτικών 
παραμέτρων·

Or. fr
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Τροπολογία 69
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
επίπεδο συμμετοχής και αριστείας κατά 
την επιλογή των προγραμμάτων· εκφράζει 
πάντως τη λύπη του διότι το ποσοστό 
επιτυχίας του προγράμματος αυτού 
παραμένει γενικώς αρκετά αδύνατο και 
αποτρεπτικό, κυρίως για τις ΜΜΕ·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
επίπεδο συμμετοχής και αριστείας κατά 
την επιλογή των προγραμμάτων· εκφράζει 
πάντως τη λύπη του διότι το ποσοστό 
επιτυχίας του προγράμματος αυτού 
παραμένει γενικώς αρκετά αδύνατο και 
αποτρεπτικό, κυρίως για τις ΜΜΕ, οι 
οποίες διαδραματίζουν ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των 
εξελίξεων στους τομείς της έρευνας και 
της καινοτομίας εντός του 
προγράμματος-πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 70
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το
επίπεδο συμμετοχής και αριστείας κατά 
την επιλογή των προγραμμάτων· εκφράζει 
πάντως τη λύπη του διότι το ποσοστό 
επιτυχίας του προγράμματος αυτού 
παραμένει γενικώς αρκετά αδύνατο και 
αποτρεπτικό, κυρίως για τις ΜΜΕ·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
χρήση της αρχής της αριστείας κατά την 
επιλογή των προγραμμάτων· εκφράζει 
πάντως τη λύπη του διότι το ποσοστό 
επιτυχίας ορισμένων κρατών μελών και 
ΜΜΕ του προγράμματος αυτού παραμένει 
γενικώς αρκετά αδύνατο και αποτρεπτικό·

Or. en
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Τροπολογία 71
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. σημειώνει ότι η πολυπλοκότητα των 
διοικητικών και τεχνικών διαδικασιών 
δυσχεραίνει, ειδικότερα για τις ΜΜΕ και 
τα μικρά ερευνητικά ιδρύματα, τη 
συμμετοχή σε σχέδια έρευνας και 
καινοτομίας·

Or. lt

Τροπολογία 72
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. πιστεύει ότι τόσο το PC7 όσο και το 
μελλοντικό PC8 θα πρέπει να συμβάλουν 
περισσότερο στην ανάπτυξη της 
βιομηχανίας στην Ευρώπη, και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν την εφαρμοσμένη έρευνα·

Or. ro

Τροπολογία 73
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. διαπιστώνει ότι η αύξηση των 
οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου 
δυναμικού, ο πολλαπλασιασμός των 

διαγράφεται
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στόχων και των καλυπτόμενων θεμάτων 
και η ποικιλία των μέσων που διετέθησαν 
έχει μειώσει την ικανότητα του PC7 να 
τεθεί στην υπηρεσία ενός μεγάλου και 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού στόχου·

Or. ro

Τροπολογία 74
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. διαπιστώνει ότι η αύξηση των 
οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου 
δυναμικού, ο πολλαπλασιασμός των 
στόχων και των καλυπτόμενων θεμάτων 
και η ποικιλία των μέσων που διετέθησαν 
έχει μειώσει την ικανότητα του PC7 να 
τεθεί στην υπηρεσία ενός μεγάλου και 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού στόχου·

5. διαπιστώνει ότι η αύξηση των 
οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου 
δυναμικού, ο πολλαπλασιασμός των 
στόχων και των καλυπτόμενων θεμάτων 
και η ποικιλία των μέσων που διετέθησαν 
έχει μειώσει την ικανότητα του PC7 να 
τεθεί στην υπηρεσία ενός μεγάλου και 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού στόχου· 
υπογραμμίζει ότι το τρέχον πρόγραμμα 
συνεργασίας είναι υπερβολικά 
περιορισμένο και ότι τα θέματα συχνά 
είναι υπερβολικά συγκεκριμένα για να 
αντιμετωπιστούν οι μείζονες κοινωνικές 
προκλήσεις· συνιστά το επόμενο 
πρόγραμμα πλαίσιο να προβλέπει την 
προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων με ευρύτερο θεματικό πεδίο·

Or. en

Τροπολογία 75
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. διαπιστώνει ότι η αύξηση των 
οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου 
δυναμικού, ο πολλαπλασιασμός των 
στόχων και των καλυπτόμενων θεμάτων 
και η ποικιλία των μέσων που διετέθησαν 
έχει μειώσει την ικανότητα του PC7 να 
τεθεί στην υπηρεσία ενός μεγάλου και 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού στόχου·

5. διαπιστώνει ότι η αύξηση των 
οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου 
δυναμικού, ο πολλαπλασιασμός των 
στόχων και των καλυπτόμενων θεμάτων 
και η ποικιλία των μέσων που διετέθησαν 
έχει μειώσει την ικανότητα του PC7 να 
τεθεί στην υπηρεσία ενός μεγάλου και 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού στόχου· όσον 
αφορά το PC8, καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την πιθανότητα διάθεσης του 
μισού προϋπολογισμού του 
προγράμματος-πλαισίου σε δύο μείζονες 
θεματικούς τομείς, όπως η υγιής γήρανση 
και η αποθήκευση ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 76
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. διαπιστώνει ότι η αύξηση των 
οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου 
δυναμικού, ο πολλαπλασιασμός των 
στόχων και των καλυπτόμενων θεμάτων
και η ποικιλία των μέσων που διετέθησαν 
έχει μειώσει την ικανότητα του PC7 να 
τεθεί στην υπηρεσία ενός μεγάλου και 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού στόχου·

5. διαπιστώνει ότι η ποικιλία των μέσων 
που διετέθησαν έχει μειώσει την ικανότητα 
του PC7 να τεθεί στην υπηρεσία ενός 
μεγάλου και συγκεκριμένου ευρωπαϊκού 
στόχου·

Or. en

Τροπολογία 77
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. διαπιστώνει ότι η αύξηση των 
οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου 
δυναμικού, ο πολλαπλασιασμός των 
στόχων και των καλυπτόμενων θεμάτων 
και η ποικιλία των μέσων που διετέθησαν 
έχει μειώσει την ικανότητα του PC7 να 
τεθεί στην υπηρεσία ενός μεγάλου και 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού στόχου·

5. διαπιστώνει ότι ο πολλαπλασιασμός των 
στόχων και των καλυπτόμενων θεμάτων 
και η ποικιλία των μέσων που διετέθησαν 
έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του 
PC7·

Or. en

Τροπολογία 78
Hermann Winkler, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. διαπιστώνει ότι η αύξηση των 
οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου 
δυναμικού, ο πολλαπλασιασμός των 
στόχων και των καλυπτόμενων θεμάτων 
και η ποικιλία των μέσων που διετέθησαν 
έχει μειώσει την ικανότητα του PC7 να 
τεθεί στην υπηρεσία ενός μεγάλου και 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού στόχου·

5. διαπιστώνει ότι ο πολλαπλασιασμός των 
στόχων και των καλυπτόμενων θεμάτων 
και η ποικιλία των μέσων που διετέθησαν 
έχει μειώσει την ικανότητα του PC7 να 
τεθεί στην υπηρεσία ενός μεγάλου και 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού στόχου·

Or. de

Τροπολογία 79
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. διαπιστώνει ότι η αύξηση των 
οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου 
δυναμικού, ο πολλαπλασιασμός των 

5. διαπιστώνει ότι ο πολλαπλασιασμός των 
στόχων και των καλυπτόμενων θεμάτων 
και η ποικιλία των μέσων που διετέθησαν 
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στόχων και των καλυπτόμενων θεμάτων 
και η ποικιλία των μέσων που διετέθησαν 
έχει μειώσει την ικανότητα του PC7 να 
τεθεί στην υπηρεσία ενός μεγάλου και 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού στόχου·

έχει μειώσει την ικανότητα του PC7 να 
τεθεί στην υπηρεσία ενός μεγάλου και 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού στόχου·

Or. en

Τροπολογία 80
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. διαπιστώνει ότι η αύξηση των 
οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου 
δυναμικού, ο πολλαπλασιασμός των 
στόχων και των καλυπτόμενων θεμάτων 
και η ποικιλία των μέσων που διετέθησαν 
έχει μειώσει την ικανότητα του PC7 να 
τεθεί στην υπηρεσία ενός μεγάλου και 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού στόχου·

5. διαπιστώνει ότι η έλλειψη συντονισμού 
κατά την αύξηση των οικονομικών πόρων 
και του ανθρώπινου δυναμικού, ο 
πολλαπλασιασμός των στόχων και των 
καλυπτόμενων θεμάτων και η ποικιλία των 
μέσων που διετέθησαν έχει μειώσει την 
ικανότητα του PC7 να τεθεί στην υπηρεσία
ενός μεγάλου και συγκεκριμένου 
ευρωπαϊκού στόχου·

Or. de

Τροπολογία 81
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι για να αυξηθούν οι 
ανθρώπινοι πόροι που κατευθύνονται 
στην έρευνα και την καινοτομία στην 
Ευρώπη, τα επαγγέλματα στο πεδίο αυτό 
πρέπει να καταστούν ελκυστικότερα, 
αίροντας τα διοικητικά εμπόδια και 
αναγνωρίζοντας την αξία και τον χρόνο 
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της κατάρτισης και της εργασίας σε 
οποιοδήποτε ερευνητικό κέντρο· για τον 
σκοπό αυτό, καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα να καθορίσουν τα κριτήρια, 
προκειμένου τα πανεπιστήμια ή τα 
κέντρα που ασχολούνται με την έρευνα να 
εφαρμόσουν ένα σύστημα το οποίο θα 
αξιολογεί την αριστεία και τη 
σταδιοδρομία των ερευνητών·

Or. en

Τροπολογία 82
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι υπάρχει ακόμα μεγάλος 
κατακερματισμός της έρευνας και εφιστά 
την προσοχή στο ότι τα ερευνητικά 
προγράμματα (δημόσια και ιδιωτικά) θα 
πρέπει να διατηρούν τη συνέχεια στο 
ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την έρευνα 
και να έχουν συνεκτικότερο καθορισμό 
προτεραιοτήτων, ώστε να αποφεύγονται 
οι αλληλεπικαλύψεις και οι πιθανότητες 
λάθους·

Or. el

Τροπολογία 83

Lena Ek εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. προτείνει τα γενικά έξοδα για τα 
σχέδια του PC7 να περιοριστούν στο 
10%· θεωρεί ότι το επίπεδο του 25% των 
γενικών δαπανών που ίσχυε πριν από την 
αναθεώρηση είναι δυσβάσταχτο, 
δεδομένων των συνολικών περιορισμών 
του προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 84
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εγκρίνει την ενίσχυση του κεφαλαίου 
«Συνεργασία» η οποία παραμένει έγκυρη 
απέναντι στις σύγχρονες επιστημονικές και 
τεχνολογικές προκλήσεις· υπογραμμίζει το 
ρόλο της στην ανάπτυξη μιας κρίσιμης 
μάζας ΕΑΚ η οποία δεν θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό σε 
εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, 
αποδεικνύοντας έτσι την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία· συνιστά την εφαρμογή
της δράσης «μελλοντικές και αναδυόμενες 
τεχνολογίες»  και τη γενίκευση «φύλλων 
πορείας» στο σύνολο των θεματικών· 
ζητεί περισσότερη ευελιξία στον 
καθορισμό των θεματικών αξόνων, των 
κατωφλίων και των ανωτάτων επιπέδων 
χρηματοδότησης διακρίνοντας μεταξύ 
μεγάλων και μικρών προγραμμάτων·

6. εγκρίνει την ενίσχυση του κεφαλαίου 
«Συνεργασία» η οποία παραμένει έγκυρη 
απέναντι στις σύγχρονες επιστημονικές και 
τεχνολογικές προκλήσεις· υπογραμμίζει το 
ρόλο της στην ανάπτυξη μιας κρίσιμης 
μάζας ΕΑΚ η οποία δεν θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό σε 
εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, 
επιτρέποντας τη συγκέντρωση 
δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης, 
συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία 
επιστημονικών κοινοτήτων και 
αποδεικνύοντας την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία· θεωρεί ότι η διεθνική 
συνεργατική έρευνα πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί 
προτεραιότητα, συμβάλλοντας 
αποτελεσματικά στην καλλιέργεια 
διεπιστημονικών, διατομεακών εταιρικών 
σχέσεων και στην προώθηση της γνώσης· 
θεωρεί ότι, πέρα από τις θεματικές 
προτεραιότητες, θα μπορούσε να 
δρομολογηθεί ένα «κενό» πρόγραμμα, 
αποκλειστικά με προσκλήσεις υποβολής 
σχεδίων «από τα κάτω προς τα πάνω», 
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και ότι προγράμματα όπως το ΜΑΤ 
(μελλοντικές και αναδυόμενες 
τεχνολογίες) ή το CΟST (συνεργασία 
στους τομείς της επιστήμης και της 
τεχνολογίας) θα πρέπει να ενισχυθούν·

Or. fr

Τροπολογία 85
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εγκρίνει την ενίσχυση του κεφαλαίου 
«Συνεργασία» η οποία παραμένει έγκυρη 
απέναντι στις σύγχρονες επιστημονικές και 
τεχνολογικές προκλήσεις· υπογραμμίζει το 
ρόλο της στην ανάπτυξη μιας κρίσιμης 
μάζας ΕΑΚ η οποία δεν θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό σε 
εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, 
αποδεικνύοντας έτσι την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία· συνιστά την εφαρμογή 
της δράσης «μελλοντικές και αναδυόμενες 
τεχνολογίες» και τη γενίκευση «φύλλων 
πορείας» στο σύνολο των θεματικών· ζητεί 
περισσότερη ευελιξία στον καθορισμό των 
θεματικών αξόνων, των κατωφλίων και 
των ανωτάτων επιπέδων χρηματοδότησης 
διακρίνοντας μεταξύ μεγάλων και μικρών 
προγραμμάτων·

6. εγκρίνει την ενίσχυση του κεφαλαίου 
«Συνεργασία» η οποία παραμένει έγκυρη 
απέναντι στις σύγχρονες επιστημονικές και 
τεχνολογικές προκλήσεις· υπογραμμίζει το 
ρόλο της στην ανάπτυξη μιας κρίσιμης 
μάζας ΕΑΚ η οποία δεν θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό σε 
εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, 
αποδεικνύοντας έτσι την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία· συνιστά την εφαρμογή 
της δράσης «μελλοντικές και αναδυόμενες 
τεχνολογίες» και τη γενίκευση «φύλλων 
πορείας» στο σύνολο των θεματικών· ζητεί 
περισσότερη ευελιξία στον καθορισμό των 
θεματικών αξόνων, των κατωφλίων και 
των ανωτάτων επιπέδων χρηματοδότησης 
διακρίνοντας μεταξύ μεγάλων και μικρών 
προγραμμάτων, και τονίζει τη σημασία 
της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικτυακής του έκδοσης·

Or. fr
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Τροπολογία 86
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εγκρίνει την ενίσχυση του κεφαλαίου 
«Συνεργασία» η οποία παραμένει έγκυρη 
απέναντι στις σύγχρονες επιστημονικές και 
τεχνολογικές προκλήσεις· υπογραμμίζει το 
ρόλο της στην ανάπτυξη μιας κρίσιμης 
μάζας ΕΑΚ η οποία δεν θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό σε 
εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, 
αποδεικνύοντας έτσι την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία· συνιστά την εφαρμογή 
της δράσης «μελλοντικές και αναδυόμενες 
τεχνολογίες» και τη γενίκευση «φύλλων 
πορείας» στο σύνολο των θεματικών· ζητεί 
περισσότερη ευελιξία στον καθορισμό των 
θεματικών αξόνων, των κατωφλίων και 
των ανωτάτων επιπέδων χρηματοδότησης 
διακρίνοντας μεταξύ μεγάλων και μικρών 
προγραμμάτων·

6. εγκρίνει την ενίσχυση του κεφαλαίου 
«Συνεργασία» η οποία παραμένει έγκυρη 
απέναντι στις σύγχρονες επιστημονικές και 
τεχνολογικές προκλήσεις· υπογραμμίζει το 
ρόλο της στην ανάπτυξη μιας κρίσιμης 
μάζας ΕΑΚ η οποία δεν θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό σε 
εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, 
αποδεικνύοντας έτσι την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία· συνιστά την εφαρμογή 
της δράσης «μελλοντικές και αναδυόμενες 
τεχνολογίες» και τη γενίκευση «φύλλων 
πορείας» στο σύνολο των θεματικών· ζητεί 
περισσότερη ευελιξία στον καθορισμό των 
θεματικών αξόνων, των κατωφλίων και 
των ανωτάτων επιπέδων χρηματοδότησης 
διακρίνοντας μεταξύ μεγάλων και μικρών 
προγραμμάτων· συνιστά την αποφυγή των 
πολύ εξειδικευμένων προσκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 87
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εγκρίνει την ενίσχυση του κεφαλαίου
«Συνεργασία» η οποία παραμένει έγκυρη 
απέναντι στις σύγχρονες επιστημονικές και 
τεχνολογικές προκλήσεις· υπογραμμίζει το 
ρόλο της στην ανάπτυξη μιας κρίσιμης 
μάζας ΕΑΚ η οποία δεν θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό σε 
εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, 

6. εγκρίνει την ενίσχυση του ειδικού 
προγράμματος «Συνεργασία» η οποία 
παραμένει έγκυρη απέναντι στις σύγχρονες 
επιστημονικές και τεχνολογικές 
προκλήσεις· υπογραμμίζει το ρόλο της 
στην ανάπτυξη μιας κρίσιμης μάζας ΕΑΚ 
η οποία δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με 
τον τρόπο αυτό σε εθνικό/περιφερειακό 
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αποδεικνύοντας έτσι την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία· συνιστά την εφαρμογή 
της δράσης «μελλοντικές και αναδυόμενες 
τεχνολογίες» και τη γενίκευση «φύλλων 
πορείας» στο σύνολο των θεματικών· ζητεί 
περισσότερη ευελιξία στον καθορισμό των 
θεματικών αξόνων, των κατωφλίων και 
των ανωτάτων επιπέδων χρηματοδότησης 
διακρίνοντας μεταξύ μεγάλων και μικρών 
προγραμμάτων·

επίπεδο, αποδεικνύοντας έτσι την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· συνιστά 
την εφαρμογή της δράσης «μελλοντικές 
και αναδυόμενες τεχνολογίες» και τη 
γενίκευση «φύλλων πορείας» στο σύνολο 
των θεματικών· ζητεί περισσότερη ευελιξία 
στον καθορισμό των θεματικών αξόνων, 
των κατωφλίων και των ανωτάτων 
επιπέδων χρηματοδότησης διακρίνοντας 
μεταξύ μεγάλων και μικρών 
προγραμμάτων·

Or. es

Τροπολογία 88
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι, εάν το PC7 
διαρθρώνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να 
γίνεται διάκριση μεταξύ της επιστήμης 
για την επιστήμη, της επιστήμης για τον 
ανταγωνισμό και της επιστήμης για την 
κοινωνία, υπάρχει ο κίνδυνος να 
παραβλεφθεί η σταδιακή μετάβαση από 
τη βασική έρευνα στην εφαρμοσμένη 
έρευνα και στην καινοτομία· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλισθεί 
η επιτυχής υλοποίηση ολοκληρωμένων 
σχεδίων η οποία δεν πρέπει να 
παρεμποδίζεται από δύσκαμπτες δομές·

Or. de

Τροπολογία 89
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. προτείνει να επιταχυνθεί η έρευνα 
στους εκλεγέντες τομείς του 
«Συνεργασία» του PC7: υγεία, φάρμακα, 
γεωργικά προϊόντα διατροφής, 
βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, νανοεπιστήμες και 
νανοτεχνολογίες, υλικά, ρύπανση, 
ενέργεια, περιβάλλον (περιλαμβανομένης 
της κλιματικής αλλαγής, των δασών), 
οικοτεχνολογίες, δέσμευση CO2, 
μεταφορές, οικονομικές, κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, διάστημα και 
ασφάλεια· η έρευνα σχετικά με το νερό θα 
πρέπει επίσης να αποτελεί 
προτεραιότητα·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 90
Patrizia Toia, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. προτείνει να επιταχυνθεί η έρευνα
στους εκλεγέντες τομείς του «Συνεργασία» 
του PC7: υγεία, φάρμακα, γεωργικά 
προϊόντα διατροφής, βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, 
νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες, υλικά, 
ρύπανση, ενέργεια, περιβάλλον 
(περιλαμβανομένης της κλιματικής 
αλλαγής, των δασών), οικοτεχνολογίες, 
δέσμευση CO2, μεταφορές, οικονομικές, 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, 
διάστημα και ασφάλεια· η έρευνα σχετικά 
με το νερό θα πρέπει επίσης να αποτελεί 
προτεραιότητα·

7. προτείνει να διεξαχθεί η αναγκαία 
αξιολόγηση με στόχο την επακόλουθη 
ανάπτυξη της έρευνας στους εκλεγέντες 
τομείς του «Συνεργασία» του PC7: υγεία, 
φάρμακα, γεωργικά προϊόντα διατροφής, 
βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, νανοεπιστήμες και 
νανοτεχνολογίες, υλικά, ρύπανση, 
ενέργεια, περιβάλλον (περιλαμβανομένης 
της κλιματικής αλλαγής, των δασών), 
οικοτεχνολογίες, δέσμευση CO2, 
μεταφορές, οικονομικές, κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, διάστημα και 
ασφάλεια· η έρευνα σχετικά με το νερό θα 
πρέπει επίσης να αποτελεί προτεραιότητα· 
η έρευνα σε όλους αυτούς τους τομείς θα 
πρέπει να διεξαχθεί με βάση την πλήρη 
τήρηση της νομοθεσίας των κρατών 
μελών, δεδομένων των δεοντολογικών 
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συνεπειών των εξεταζόμενων ζητημάτων· 
οι επιλογές αυτές δεν θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά την (περισσότερο ή λιγότερο 
γενναιόδωρη) χρηματοδότηση της ΕΕ· 

Or. it

Τροπολογία 91

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. προτείνει να επιταχυνθεί η έρευνα 
στους εκλεγέντες τομείς του 
«Συνεργασία» του PC7: υγεία, φάρμακα,
γεωργικά προϊόντα διατροφής, 
βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, νανοεπιστήμες και 
νανοτεχνολογίες, υλικά, ρύπανση, 
ενέργεια, περιβάλλον (περιλαμβανομένης 
της κλιματικής αλλαγής, των δασών), 
οικοτεχνολογίες, δέσμευση CO2, 
μεταφορές, οικονομικές, κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, διάστημα και 
ασφάλεια· η έρευνα σχετικά με το νερό θα 
πρέπει επίσης να αποτελεί 
προτεραιότητα·

7. προτείνει, προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020, να 
επικεντρωθεί η έρευνα για την περίοδο 
2011-2013 στην αντιμετώπιση των 
πιεστικότερων προκλήσεων της ΕΕ, στο 
πλαίσιο των εκλεγέντων τομέων του 
«Συνεργασία» του PC7: υγεία, 
επισιτιστική ασφάλεια και διατροφή, 
αποδοτικότητα των πόρων, 
καταπολέμηση της ρύπανσης, επίτευξη 
ενεργειακής απόδοσης και προώθηση της 
ανανεώσιμης ενέργειας, προστασία και 
ανάπλαση του περιβάλλοντος
(περιλαμβανομένων της κλιματικής 
αλλαγής, του νερού, του εδάφους, των 
δασών), ανάπτυξη οικοτεχνολογιών, 
προώθηση βιώσιμων μεταφορών, 
υποστήριξη των οικονομικών, 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών·

Or. en



PE460.952v01-00 48/91 AM\861447EL.doc

EL

Τροπολογία 92
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. προτείνει να επιταχυνθεί η έρευνα στους 
εκλεγέντες τομείς του «Συνεργασία» του 
PC7: υγεία, φάρμακα, γεωργικά προϊόντα 
διατροφής, βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, 
νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες, υλικά, 
ρύπανση, ενέργεια, περιβάλλον 
(περιλαμβανομένης της κλιματικής 
αλλαγής, των δασών), οικοτεχνολογίες, 
δέσμευση CO2, μεταφορές, οικονομικές, 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, 
διάστημα και ασφάλεια· η έρευνα σχετικά 
με το νερό θα πρέπει επίσης να αποτελεί 
προτεραιότητα·

7. προτείνει να επιταχυνθεί η έρευνα, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, στους 
εκλεγέντες τομείς του «Συνεργασία» του 
PC7: υγεία, φάρμακα, γεωργικά προϊόντα 
διατροφής, βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, 
νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες, υλικά, 
ρύπανση, ενέργεια (ειδικότερα τα έξυπνα 
δίκτυα), περιβάλλον (περιλαμβανομένης 
της κλιματικής αλλαγής, των δασών), 
οικοτεχνολογίες, δέσμευση CO2, 
μεταφορές, οικονομικές, κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, διάστημα και 
ασφάλεια· η έρευνα σχετικά με το νερό θα 
πρέπει επίσης να αποτελεί προτεραιότητα·

Or. fr

Τροπολογία 93
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. προτείνει να επιταχυνθεί η έρευνα στους 
εκλεγέντες τομείς του «Συνεργασία» του 
PC7: υγεία, φάρμακα, γεωργικά προϊόντα 
διατροφής, βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, 
νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες, υλικά, 
ρύπανση, ενέργεια, περιβάλλον 
(περιλαμβανομένης της κλιματικής 
αλλαγής, των δασών), οικοτεχνολογίες, 
δέσμευση CO2, μεταφορές, οικονομικές, 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, 
διάστημα και ασφάλεια· η έρευνα σχετικά 
με το νερό θα πρέπει επίσης να αποτελεί 

7. προτείνει να επιταχυνθεί η έρευνα στους 
εκλεγέντες τομείς του «Συνεργασία» του 
PC7: υγεία, φάρμακα, γεωργικά προϊόντα 
διατροφής, βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, 
νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες, υλικά, 
ρύπανση, ενέργεια (με ιδιαίτερη έμφαση 
στην πρωτοβουλία του σχεδίου 
ενεργειακών τεχνολογιών), περιβάλλον 
και κλιματική αλλαγή, των δασών), 
οικοτεχνολογίες, δέσμευση CO2, 
μεταφορές, οικονομικές, κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, διάστημα, 
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προτεραιότητα· πολιτιστικά αγαθά και ασφάλεια· η έρευνα 
σχετικά με το νερό θα πρέπει επίσης να 
αποτελεί προτεραιότητα·

Or. it

Τροπολογία 94
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. προτείνει να επιταχυνθεί η έρευνα στους 
εκλεγέντες τομείς του «Συνεργασία» του 
PC7: υγεία, φάρμακα, γεωργικά προϊόντα 
διατροφής, βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, 
νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες, υλικά, 
ρύπανση, ενέργεια, περιβάλλον 
(περιλαμβανομένης της κλιματικής 
αλλαγής, των δασών), οικοτεχνολογίες, 
δέσμευση CO2, μεταφορές, οικονομικές, 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, 
διάστημα και ασφάλεια· η έρευνα σχετικά 
με το νερό θα πρέπει επίσης να αποτελεί 
προτεραιότητα·

7. προτείνει να επιταχυνθεί η έρευνα στους 
εκλεγέντες τομείς του «Συνεργασία» του 
PC7: υγεία, φάρμακα 
(συμπεριλαμβανομένης της κλινικής και 
της προληπτικής έρευνας) και ιατρικές 
τεχνολογίες, γεωργικά προϊόντα 
διατροφής, βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, 
νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες, υλικά, 
ρύπανση, ενέργεια, περιβάλλον 
(περιλαμβανομένης της κλιματικής 
αλλαγής, των δασών), οικοτεχνολογίες, 
δέσμευση CO2, μεταφορές, οικονομικές, 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, 
διάστημα και ασφάλεια· η έρευνα σχετικά 
με το νερό θα πρέπει επίσης να αποτελεί 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 95
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. προτείνει να επιταχυνθεί η έρευνα στους 
εκλεγέντες τομείς του «Συνεργασία» του 
PC7: υγεία, φάρμακα, γεωργικά προϊόντα 

7. προτείνει να ενθαρρυνθεί η έρευνα 
στους εκλεγέντες τομείς του «Συνεργασία» 
του PC7: υγεία, φάρμακα, γεωργικά 
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διατροφής, βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, 
νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες, υλικά, 
ρύπανση, ενέργεια, περιβάλλον 
(περιλαμβανομένης της κλιματικής 
αλλαγής, των δασών), οικοτεχνολογίες, 
δέσμευση CO2, μεταφορές, οικονομικές, 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, 
διάστημα και ασφάλεια· η έρευνα σχετικά 
με το νερό θα πρέπει επίσης να αποτελεί 
προτεραιότητα·

προϊόντα διατροφής, βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, 
νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες, υλικά, 
ρύπανση, ενέργεια, περιβάλλον 
(περιλαμβανομένης της κλιματικής 
αλλαγής, των δασών), οικοτεχνολογίες, 
δέσμευση CO2, μεταφορές, οικονομικές, 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, 
διάστημα και ασφάλεια· η έρευνα σχετικά 
με το νερό θα πρέπει επίσης να αποτελεί 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 96
Patrizia Toia, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. πιστεύει ότι, δεδομένων, ιδίως, της 
στρατηγικής 2020 και του στόχου της 
«έξυπνης ανάπτυξης», πρέπει να 
προσδιοριστούν κοινοί τομείς έρευνας 
μεταξύ των περισσότερο υποσχόμενων σε 
ό,τι αφορά συγκεκριμένες εφαρμογές που 
επιτρέπουν τον μέγιστο βαθμό 
ανταλλαγής σε ένα δεοντολογικό πλαίσιο· 
οι εν λόγω τομείς θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν μέρος μιας κοινής 
ερευνητικής πλατφόρμας, η οποία θα 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ και θα 
υποστηρίζεται από ένα κοινό δίκτυο 
ανταλλαγής δεδομένων και θα θεωρείται 
μείζονος σημασίας και πρωταρχικού 
ενδιαφέροντος· 

Or. it
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Τροπολογία 97
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. προτείνει την ενίσχυση της 
συνεργατικής έρευνας, όπως π.χ. οι 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
«Συνεργασία»· ζητεί τη δυνατότητα 
δημιουργίας μικρότερου και μεσαίου 
μεγέθους σχεδίων και εταιρικών 
κοινοπραξιών που επιτρέπουν τον 
αποτελεσματικό συντονισμό, πέρα από 
την ενίσχυση της επιστημονικής 
αριστείας· τονίζει ότι η προσέγγιση της 
συνεργατικής έρευνας πρέπει να 
παραμείνει κεντρικό στοιχείο του 
προγράμματος-πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 98
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι δεν προκρίνεται η έρευνα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας, 
παρόλο που η εκπαίδευση και η 
διδασκαλία αποτελούν κεντρικό στοιχείο 
της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 99
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι πολύ εξειδικευμένες και 
περιορισμένου θεματικού πεδίου 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο 
πλαίσιο του κεφαλαίου «Συνεργασία» 
σχετικά με τις κοινωνικές, οικονομικές 
και ανθρωπιστικές επιστήμες, καθιστούν 
ιδιαίτερα δύσκολη την πραγματοποίηση 
νέων και καινοτόμων ερευνών στον 
συγκεκριμένο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 100
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μία 
ανεξάρτητη νομική αρχή η οποία να 
διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων και 
να είναι άμεσα υπεύθυνη για την 
επιστημονική στρατηγική της και τη 
διοικητική της διαχείριση·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας·

Or. de
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Τροπολογία 101
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μία 
ανεξάρτητη νομική αρχή η οποία να 
διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων και 
να είναι άμεσα υπεύθυνη για την 
επιστημονική στρατηγική της και τη 
διοικητική της διαχείριση·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μία 
ανεξάρτητη νομική αρχή η οποία να 
διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων και 
να είναι άμεσα υπεύθυνη για την 
επιστημονική στρατηγική της και τη 
διοικητική της διαχείριση, καθώς και την 
ανάγκη αύξηση της χρηματοδότησης του 
ΕΣΕ· στηρίζει την αύξηση της 
διαφάνειας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
διορισμού του Επιστημονικού 
Συμβουλίου και της σύνθεσης των 
επιτροπών αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 102
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 
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Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μία 
ανεξάρτητη νομική αρχή η οποία να 
διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων και 
να είναι άμεσα υπεύθυνη για την 
επιστημονική στρατηγική της και τη 
διοικητική της διαχείριση·

Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· 
υπογραμμίζει, ωστόσο ότι το ΕΣΕ δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί μόνο του σε όλες 
τις ανάγκες της προκαταρκτικής έρευνας· 
εκφράζει τη λύπη του για τη μη 
συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΕΣΕ· 
τονίζει την ανάγκη να καταστεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μία 
ανεξάρτητη νομική αρχή η οποία να 
διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων και 
να είναι άμεσα υπεύθυνη για την 
επιστημονική στρατηγική της και τη 
διοικητική της διαχείριση·

Or. fr

Τροπολογία 103
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μία 
ανεξάρτητη νομική αρχή η οποία να 
διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων και 
να είναι άμεσα υπεύθυνη για την 
επιστημονική στρατηγική της και τη 
διοικητική της διαχείριση·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· 
αναμένει, επομένως, την επιβεβαίωση του 
ισχύοντος νομικού καθεστώτος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, σε ένα 
πλαίσιο πλήρους διαφάνειας όσον αφορά 
τις διαδικασίες και τη διοικητική του
διαχείριση·

Or. it
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Τροπολογία 104
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μία 
ανεξάρτητη νομική αρχή η οποία να 
διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων και 
να είναι άμεσα υπεύθυνη για την 
επιστημονική στρατηγική της και τη 
διοικητική της διαχείριση·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μία 
ανεξάρτητη νομική αρχή η οποία να 
διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων και 
να είναι άμεσα υπεύθυνη για την 
επιστημονική στρατηγική της και τη 
διοικητική της διαχείριση· καλεί την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το ΕΣΕ ως 
οδηγό για την εξασφάλιση μεγαλύτερης 
ανεξαρτησίας των φορέων 
χρηματοδότησης έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 105

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 
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Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μία 
ανεξάρτητη νομική αρχή η οποία να
διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων και 
να είναι άμεσα υπεύθυνη για την 
επιστημονική στρατηγική της και τη 
διοικητική της διαχείριση·

Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις 
επιλογές για την περαιτέρω βελτίωση των 
δομών και των μηχανισμών του ΕΣΕ, 
καθιστώντας μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας μία ανεξάρτητη 
νομική αρχή η οποία θα διαθέτει εξουσία 
λήψεως αποφάσεων και θα είναι άμεσα 
υπεύθυνη για τη διοικητική της διαχείριση·

Or. en

Τροπολογία 106
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μία
ανεξάρτητη νομική αρχή η οποία να
διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων και 
να είναι άμεσα υπεύθυνη για την 
επιστημονική στρατηγική της και τη 
διοικητική της διαχείριση·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να αξιολογηθεί η 
μετατροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας σε ανεξάρτητη νομική αρχή η 
οποία θα διαθέτει εξουσία λήψεως 
αποφάσεων και θα είναι άμεσα υπεύθυνη 
για την επιστημονική στρατηγική της και 
τη διοικητική της διαχείριση·

Or. es
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Τροπολογία 107
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας των 
οργανισμών της ευρωπαϊκής έρευνας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μία 
ανεξάρτητη νομική αρχή η οποία να 
διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων και 
να είναι άμεσα υπεύθυνη για την 
επιστημονική στρατηγική της και τη 
διοικητική της διαχείριση·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του, στο 
κεφάλαιο «Ιδέες» για τα πολλά 
υποσχόμενα αποτελέσματα που 
επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας και το ρόλο του, ο 
οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
προβολής και της ελκυστικότητας της 
ευρωπαϊκής έρευνας· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να καταστεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας μία ανεξάρτητη 
νομική αρχή η οποία να διαθέτει εξουσία 
λήψεως αποφάσεων και να είναι άμεσα 
υπεύθυνη για την επιστημονική 
στρατηγική της και τη διοικητική της 
διαχείριση·

Or. fr

Τροπολογία 108
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. συνιστά να συνεχίσει το ΕΣΕ να 
στηρίζει σθεναρά μεμονωμένους 
άριστους επιστήμονες· καλεί το ΕΣΕ να 
προσφέρει τη δυνατότητα στήριξης 
ομαδικών σχεδίων, με την προϋπόθεση 
πάντοτε ότι τα σχέδια αυτά θα 
δημιουργούνται μέσω διαδικασιών «από 
τα κάτω προς τα άνω», όπου η αριστεία 
είναι το μοναδικό κριτήριο, και να 
παρέχει επιδοτήσεις για την απόδειξη της 
ορθότητας των σχεδίων, προκειμένου να 
καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση των 
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παραγόμενων αποτελεσμάτων, ενώ οι 
επιδοτήσεις θα πρέπει να διατίθενται 
μόνον σε πρώην δικαιούχους 
επιδοτήσεων του ΕΣΕ· πιστεύει ότι το 
ΕΣΕ θα πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία 
διεθνών μεταπτυχιακών σπουδών, 
προκειμένου να δημιουργηθούν στενοί 
δεσμοί μεταξύ των άριστων ερευνητικών 
κοινοτήτων στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 109
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επισημαίνει ότι το ποσοστό έγκρισης 
σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΣΕ είναι μόλις 
12%, κάτι το οποίο αποτρέπει δυνητικούς 
άριστους υποψηφίους να υποβληθούν σε 
μια χρονοβόρα, πολλές φορές, και 
δαπανηρή διαδικασία υποβολής αίτησης. 
Εάν το ποσοστό επιτυχίας των 
υποβληθέντων σχεδίων αυξηθεί σε 25%, 
το ΕΣΕ μπορεί να συμβάλει περισσότερο 
στην ικανοποίηση της επιτακτικής 
ανάγκης της προώθησης της αριστείας 
στην ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 110
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υποστηρίζει στο πλαίσιο του κεφαλαίου 9. υποστηρίζει στο πλαίσιο του κεφαλαίου 
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«Άνθρωποι», τις δράσεις «Marie Curie» οι 
οποίες είναι πολύτιμες για τη σταδιοδρομία 
των ερευνητών·

«Άνθρωποι», τις δράσεις «Marie Curie» οι 
οποίες είναι πολύτιμες για τη σταδιοδρομία 
και την κινητικότητα των ερευνητών και 
κυρίως των γυναικών, καθώς προωθούν 
τις ίσες ευκαιρίες στην έρευνα, μέσω 
δράσεων που διασφαλίζουν τον καλύτερο 
συνδυασμό επαγγελματικής -
οικογενειακής ζωής και διευκολύνουν την 
μετάβαση στην επιστημονική/ερευνητική 
καριέρα μετά από προσωρινή παύση·
ζητεί την ενίσχυση δράσεων που θα 
συμβάλουν στην κινητικότητα των 
ευρωπαίων ερευνητών, στην ανάσχεση 
της «διαρροής εγκεφάλων», στην 
προσέλκυση πολλά υποσχόμενων νέων 
ερευνητών από τρίτες χώρες και θα 
καταστήσουν πιο ελκυστική την 
προοπτική ερευνητικής καριέρας στην 
ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 111
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υποστηρίζει στο πλαίσιο του κεφαλαίου 
«Άνθρωποι», τις δράσεις «Marie Curie» οι 
οποίες είναι πολύτιμες για τη σταδιοδρομία 
των ερευνητών·

9. υποστηρίζει στο πλαίσιο του κεφαλαίου 
«Άνθρωποι», τις δράσεις «Marie Curie» οι 
οποίες είναι πολύτιμες για τη σταδιοδρομία 
των ερευνητών· πιστεύει, ωστόσο, ότι στο 
πλαίσιο των δράσεων «Marie Curie», 
υπάρχει περιθώριο απλοποίησης του 
αριθμού των δράσεων· εκφράζει τη λύπη 
του για τη μεταφορά των δράσεων 
«Marie Curie» από τη ΓΔ Έρευνας στη 
ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, αφού η 
διδακτορική και η μεταδιδακτορική 
κατάρτιση μπορεί έτσι να θεωρηθεί 
εκπαιδευτική παρά επαγγελματική 
δραστηριότητα δυσχεραίνοντας 
επομένως ακόμα περισσότερο την 
επίτευξη του στόχου να καταστούν 
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ελκυστικότερες οι ερευνητικές 
σταδιοδρομίες για τους νέους ερευνητές·

Or. en

Τροπολογία 112
Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υποστηρίζει στο πλαίσιο του κεφαλαίου 
«Άνθρωποι», τις δράσεις «Marie Curie» οι 
οποίες είναι πολύτιμες για τη σταδιοδρομία 
των ερευνητών·

9. υποστηρίζει στο πλαίσιο του κεφαλαίου 
«Άνθρωποι», τις δράσεις «Marie Curie» οι 
οποίες είναι πολύτιμες για τη σταδιοδρομία 
των ερευνητών· ελπίζει ότι, μεταξύ αυτών, 
ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο μέλλον 
στις προτάσεις που αφορούν την 
ερευνητική συνεργασία μεταξύ του 
δημοσίου τομέα (πανεπιστήμια και 
δημόσια ερευνητικά ιδρύματα) και της 
βιομηχανίας, καθώς και στην πρόσβαση 
σε σημαντικές ερευνητικές υποδομές· 
ελπίζει επίσης ότι θα υπάρξουν κίνητρα 
για την υλοποίηση διδακτορικών και 
μεταδιδακτορικών ερευνητικών 
προγραμμάτων σε βιομηχανικά ιδρύματα·

Or. it

Τροπολογία 113
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υποστηρίζει στο πλαίσιο του κεφαλαίου 
«Άνθρωποι», τις δράσεις «Marie Curie» οι 
οποίες είναι πολύτιμες για τη σταδιοδρομία 
των ερευνητών·

9. υποστηρίζει στο πλαίσιο του κεφαλαίου 
«Άνθρωποι», τις δράσεις «Marie Curie» οι 
οποίες είναι πολύτιμες για τη σταδιοδρομία 
των ερευνητών και διασφαλίζουν την 
εξατομικευμένη έρευνα «από τα κάτω 
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προς τα άνω» σε ένα ιδιαίτερα ευρύ 
φάσμα θεμάτων· συνιστά τη συνέχιση του 
προγράμματος «Marie Curie» για την 
κινητικότητα, και την επέκτασή του 
περιλαμβάνοντας περισσότερες 
δυνατότητες κινητικότητας για 
διδακτορικούς φοιτητές·

Or. en

Τροπολογία 114
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υποστηρίζει στο πλαίσιο του κεφαλαίου 
«Άνθρωποι», τις δράσεις «Marie Curie» οι 
οποίες είναι πολύτιμες για τη σταδιοδρομία 
των ερευνητών·

9. υποστηρίζει στο πλαίσιο του κεφαλαίου 
«Άνθρωποι», τις δράσεις «Marie Curie» οι 
οποίες είναι πολύτιμες για τη σταδιοδρομία 
των ερευνητών, παρότι εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η πλειονότητα του 
επιστημονικού έργου στο εσωτερικό της 
ΕΕ, εξακολουθεί να εκτελείται υπό 
επισφαλείς εργασιακές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 115
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υποστηρίζει στο πλαίσιο του κεφαλαίου 
«Άνθρωποι», τις δράσεις «Marie Curie» οι 
οποίες είναι πολύτιμες για τη σταδιοδρομία 
των ερευνητών·

9. υποστηρίζει στο πλαίσιο του κεφαλαίου 
«Άνθρωποι», τις δράσεις «Marie Curie» οι 
οποίες είναι πολύτιμες για τη σταδιοδρομία 
των ερευνητών, και ζητεί την αύξηση της 
χρηματοδότησής του βάσει του υψηλού 
ποσοστού επιτυχίας του·
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Or. fr

Τροπολογία 116
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθούν 
κίνητρα για η συμμετοχή νέων 
επιστημόνων σε ομαδικά σχέδια στο 
πλαίσιο συνεργατικών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων των βιομηχανικών και 
επιστημονικών οργανισμών· καλεί την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την 
ενδιάμεση αναθεώρηση του έβδομου 
προγράμματος-πλαισίου για την 
προώθηση της απασχόλησης νέων 
επιστημόνων, σχεδιάζοντας τους κανόνες 
και τους τρόπους συμμετοχής κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε σημαντικό ποσοστό 
της χρηματοδότησης να διατίθεται για 
την πρόσληψη νέων ερευνητών·

Or. en

Τροπολογία 117
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπενθυμίζει ότι το PC7 θα πρέπει να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία και την 
αυξημένη κινητικότητα μεταξύ των 
ευρωπαίων ερευνητών, εγκαινιάζοντας 
παραδείγματος χάριν ένα σύστημα 
«κουπονιών έρευνας» με χρήματα για 
έρευνα που θα ακολουθούν τους 
ερευνητές που μεταβαίνουν σε 
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πανεπιστήμια άλλων κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 118
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. είναι επιφυλακτικό όσον αφορά την 
ετερογένεια των στόχων του κεφαλαίου 
«Ικανότητες» και των εξ αυτής 
απορρεουσών δυσχερειών, συγκεκριμένα 
σε θέματα διεθνούς συνεργασίας και
δράσεων υπέρ των ΜΜΕ και των 
καινοτόμων ΜΜΕ· εκτιμά πάντως ότι τα 
προγράμματα ERA-NET, ERA-NET+ και 
οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στο 
άρθρο 185 ανταποκρίνονται στο ρόλο 
τους, ο οποίος συνίσταται στη δημιουργία 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·

10. είναι επιφυλακτικό όσον αφορά την 
ετερογένεια των στόχων του κεφαλαίου 
«Ικανότητες» και των εξ αυτής 
απορρεουσών δυσχερειών, συγκεκριμένα 
σε θέματα διεθνούς συνεργασίας· θεωρεί 
ότι οι δράσεις υπέρ των ΜΜΕ και των 
καινοτόμων ΜΜΕ ανταποκρίνονται σε 
μια πραγματική ανάγκη, και καλεί την 
Επιτροπή να διατηρήσει τις 
συγκεκριμένες δράσεις και τον 
προϋπολογισμό που προβλέπεται γι’ 
αυτές, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέτρα 
για τη βελτίωση της υλοποίησής τους· 
εκτιμά ότι τα προγράμματα ERA-NET, 
ERA-NET+ «Υποδομές» και οι 
πρωτοβουλίες που βασίζονται στο άρθρο 
185 ανταποκρίνονται στο ρόλο τους, ο 
οποίος συνίσταται στη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·

Or. fr

Τροπολογία 119
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. είναι επιφυλακτικό όσον αφορά την 10. είναι επιφυλακτικό όσον αφορά την 
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ετερογένεια των στόχων του κεφαλαίου 
«Ικανότητες» και των εξ αυτής 
απορρεουσών δυσχερειών, συγκεκριμένα 
σε θέματα διεθνούς συνεργασίας και
δράσεων υπέρ των ΜΜΕ και των 
καινοτόμων ΜΜΕ· εκτιμά πάντως ότι τα 
προγράμματα ERA-NET, ERA-NET+ και 
οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στο 
άρθρο 185 ανταποκρίνονται στο ρόλο 
τους, ο οποίος συνίσταται στη δημιουργία 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·

ετερογένεια των στόχων του κεφαλαίου 
«Ικανότητες» και των εξ αυτής 
απορρεουσών δυσχερειών, συγκεκριμένα 
σε θέματα διεθνούς συνεργασίας και 
προόδου όσον αφορά τις μείζονες 
ερευνητικές υποδομές (Ευρωπαϊκό 
Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών 
Υποδομών)· θεωρεί ότι υπάρχει σαφής 
ανάγκη για δράσεις υπέρ των ΜΜΕ και 
των καινοτόμων ΜΜΕ και καλεί την 
Επιτροπή να διατηρήσει τουλάχιστον το 
επίπεδο χρηματοδότησης των εν λόγω 
μέτρων, διευθετώντας παράλληλα τα 
προβλήματα που συνδέονται με την 
υλοποίησή τους· εκτιμά ότι τα 
προγράμματα ERA-NET, ERA-NET+ και 
οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στο 
άρθρο 185 ανταποκρίνονται στο ρόλο 
τους, ο οποίος συνίσταται στη δημιουργία 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 120
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι το σύστημα ERA-Net θα 
πρέπει να ενισχυθεί ως εργαλείο στήριξης 
της αριστείας και της ανάπτυξης 
κριτηρίων για δείκτες ποιότητας, οι 
οποίοι συνιστούν τη βάση για τον 
συντονισμό μεταξύ προγραμμάτων ή 
κοινοπραξιών· για τον λόγο αυτόν, 
πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα 
σε προγράμματα και κοινοπραξίες που 
εφαρμόζουν κριτήρια επιλογής με βάση 
τα προσόντα των ερευνητών και την 
ποιότητα των επιστημονικών 
αποτελεσμάτων·
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Or. en

Τροπολογία 121
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει τον σκεπτικισμό του για 
την αποτελεσματικότητα αξιοποίησης 
των κονδυλίων που δαπανώνται για 
δημιουργία ερευνητικών δικτύων 
αριστείας και την πραγματοποίηση 
συνεδρίων και εκδηλώσεων και ζητά την 
ενίσχυση δράσεων ηλεκτρονικής 
δικτύωσης και συνεργασίας των 
ερευνητών και μεγαλύτερης αξιοποίησης 
των νέων τεχνολογιών στην αξιοποίηση 
και διάδοση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας· 

Or. el

Τροπολογία 122

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επικροτεί τις πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής στο πλαίσιο του PC7 οι οποίες 
προωθούν την ανοικτή πρόσβαση στα 
αποτελέσματα της δημόσιας 
χρηματοδοτούμενης έρευνας· ζητεί την 
καθιέρωση της ανοικτής πρόσβασης ως 
γενικής αρχής για σχέδια τα οποία 
χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα-
πλαίσια της ΕΕ, επεκτείνοντας τη 
συγκεκριμένη πολιτική και στα δεδομένα 
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και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη 
έξυπνων υπηρεσιών πληροφοριών 
έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 123
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. πιστεύει ότι, βάσει της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας, στα επόμενα 
στάδια του PC7 πρέπει να ενισχυθεί η 
ανοικτή και βασιζόμενη στην αριστεία 
πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 124
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι οι «κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες» (ITC) είναι 
χρήσιμες για την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· εκφράζει πάντως 
τη λύπη του για τα νομικά και διοικητικά 
εμπόδια (νομική προσωπικότητα, 
πνευματική ιδιοκτησία, κανόνες 
χρηματοδότησης) καθώς και για το υψηλό 
κόστος λειτουργίας που απαιτείται για την 
έναρξη λειτουργίας των ITC· ζητεί να 
ασκεί σημαντικότερο πολιτικό ρόλο στον 
έλεγχο των οργάνων αυτών·

11. αναγνωρίζει ότι οι «κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες» (ITC) είναι 
χρήσιμες για την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· εκφράζει πάντως 
τη λύπη του για τα νομικά και διοικητικά 
εμπόδια (νομική προσωπικότητα, κανόνες 
χρηματοδότησης και σε ορισμένες 
περιπτώσεις και πνευματική ιδιοκτησία), 
τα οποία μπορεί να αποτρέψουν τη 
συμμετοχή μεγάλου αριθμού σημαντικών 
ερευνητικών παραγόντων και ΜΜΕ· 
εκφράζει επίσης τη λύπη του και για το 
υψηλό κόστος λειτουργίας που απαιτείται 
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για την έναρξη λειτουργίας των ITC· καλεί 
τα κράτη μέλη να εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους μόλις αποφασίζουν τη 
συγχρηματοδότηση των ITC· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την εναρμόνιση 
των κανόνων και των ποσοστών 
χρηματοδότησης για παρόμοιες 
κατηγορίες συμμετεχόντων σε όλες τις 
ITC κατά τα πρότυπα του PC7, σε ό,τι 
αφορά, μεταξύ άλλων, την εθνική 
συγχρηματοδότηση· ζητεί να ασκεί 
σημαντικότερο πολιτικό ρόλο στον έλεγχο 
των οργάνων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 125

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι οι «κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες» (ITC) είναι 
χρήσιμες για την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· εκφράζει 
πάντως τη λύπη του για τα νομικά και 
διοικητικά εμπόδια (νομική 
προσωπικότητα, πνευματική ιδιοκτησία, 
κανόνες χρηματοδότησης) καθώς και για 
το υψηλό κόστος λειτουργίας που 
απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας των 
ITC· ζητεί να ασκεί σημαντικότερο 
πολιτικό ρόλο στον έλεγχο των οργάνων 
αυτών·

11. αναγνωρίζει ότι οι ενώ οι «κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες» (ITC) μπορεί 
να είναι χρήσιμες για την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, οι πρωτοβουλίες αυτές θα 
πρέπει να παραμείνουν εντός των ορίων 
των κρατικών ενισχύσεων και να 
καλύπτουν προανταγωνιστικά ζητήματα· 
εκφράζει τη λύπη του για τις νομικές και 
διοικητικές δυσκολίες (νομική 
προσωπικότητα, πνευματική ιδιοκτησία, 
κανόνες χρηματοδότησης) καθώς και για 
το υψηλό κόστος λειτουργίας που 
απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας των 
ITC· ζητεί να ασκεί σημαντικότερο 
πολιτικό ρόλο στον έλεγχο των οργάνων 
αυτών, ειδικότερα για την επίτευξη 
επαρκούς ισορροπίας μεταξύ των 
δραστηριοτήτων έρευνας και επίδειξης 
και τη διασφάλιση της κατάλληλης 
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συμμετοχής των δημόσιων ερευνητικών 
ιδρυμάτων, των ΜΜΕ και των 
μικρότερων ερευνητικών οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 126
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι οι «κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες» (ITC) είναι 
χρήσιμες για την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· εκφράζει πάντως 
τη λύπη του για τα νομικά και διοικητικά 
εμπόδια (νομική προσωπικότητα, 
πνευματική ιδιοκτησία, κανόνες 
χρηματοδότησης) καθώς και για το υψηλό 
κόστος λειτουργίας που απαιτείται για την 
έναρξη λειτουργίας των ITC· ζητεί να 
ασκεί σημαντικότερο πολιτικό ρόλο στον 
έλεγχο των οργάνων αυτών·

11. αναγνωρίζει ότι οι «κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες» (ITC) είναι 
χρήσιμες για την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· εκφράζει πάντως 
τη λύπη του για τα νομικά και διοικητικά 
εμπόδια (νομική προσωπικότητα, 
πνευματική ιδιοκτησία, κανόνες 
χρηματοδότησης) τα οποία μπορούν να 
αποθαρρύνουν μεγάλο αριθμό κομβικών 
παραγόντων στον τομέα της έρευνας και
των ΜΜΕ· εκφράζει τη λύπη του για το 
υψηλό κόστος λειτουργίας που απαιτείται 
για την έναρξη λειτουργίας των ITC· καλεί 
τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις 
δημοσιονομικές τους δεσμεύσεις όσον 
αφορά τις ITC που χαίρουν κρατικής 
συγχρηματοδότησης· ζητεί να ασκεί 
σημαντικότερο πολιτικό ρόλο στον έλεγχο 
των οργάνων αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 127
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι οι «κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες» (ITC) είναι 
χρήσιμες για την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· εκφράζει 
πάντως τη λύπη του για τα νομικά και 
διοικητικά εμπόδια (νομική 
προσωπικότητα, πνευματική ιδιοκτησία, 
κανόνες χρηματοδότησης) καθώς και για 
το υψηλό κόστος λειτουργίας που 
απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας των 
ITC· ζητεί να ασκεί σημαντικότερο 
πολιτικό ρόλο στον έλεγχο των οργάνων 
αυτών·

11. αναγνωρίζει ότι οι «κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες» (ITC) είναι 
χρήσιμες για την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς οι 
επιλεγμένες βιομηχανικές ερευνητικές 
ενέργειες μέσω των ΣΔΙΤ δεν θα πρέπει 
να οδηγούν σε δημόσια χρηματοδότηση 
από τρίτους, εκφράζει πάντως τη λύπη 
του για τα νομικά και διοικητικά εμπόδια 
(νομική προσωπικότητα, πνευματική 
ιδιοκτησία, κανόνες χρηματοδότησης) 
καθώς και για το υψηλό κόστος 
λειτουργίας που απαιτείται για την έναρξη 
λειτουργίας των ITC· υπογραμμίζει την 
ανάγκη αναθεώρησης του καθεστώτος 
τους ως ειδικών φορέων στο πλαίσιο του 
αναθεωρημένου δημοσιονομικού 
κανονισμού· ζητεί να ασκεί σημαντικότερο 
πολιτικό ρόλο στον έλεγχο των οργάνων 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 128
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι οι «κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες» (ITC) είναι 
χρήσιμες για την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· εκφράζει πάντως 
τη λύπη του για τα νομικά και διοικητικά 
εμπόδια (νομική προσωπικότητα, 
πνευματική ιδιοκτησία, κανόνες 
χρηματοδότησης) καθώς και για το υψηλό 
κόστος λειτουργίας που απαιτείται για την 
έναρξη λειτουργίας των ITC· ζητεί να 
ασκεί σημαντικότερο πολιτικό ρόλο στον 
έλεγχο των οργάνων αυτών·

11. αναγνωρίζει ότι οι «κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες» (ITC) είναι 
χρήσιμες για την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας· εκφράζει πάντως 
τη λύπη του για τα νομικά και διοικητικά 
εμπόδια (νομική προσωπικότητα, 
πνευματική ιδιοκτησία, κανόνες 
χρηματοδότησης), την ετερογενή 
διακυβέρνηση και τις νομικές δομές 
μεταξύ των ITC καθώς και για το υψηλό 
κόστος λειτουργίας που απαιτείται για την 
έναρξη λειτουργίας των ITC· ζητεί να 
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ασκεί σημαντικότερο πολιτικό ρόλο στον 
έλεγχο των οργάνων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 129
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη 
συστηματικότερη προσφυγή σε 
προσκλήσεις για την υποβολή υπερβολικά 
ανοικτών προτάσεων (προσέγγιση από τα 
κάτω προς τα άνω), προτιμώντας να 
διατηρηθεί κάποια ισορροπία μεταξύ των 
δύο προσεγγίσεων (από κάτω προς τα 
άνω και αντιστρόφως) οι οποίες 
καλύπτουν ειδικές ανάγκες·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 130
Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη 
συστηματικότερη προσφυγή σε 
προσκλήσεις για την υποβολή υπερβολικά 
ανοικτών προτάσεων (προσέγγιση από τα 
κάτω προς τα άνω), προτιμώντας να 
διατηρηθεί κάποια ισορροπία μεταξύ των 
δύο προσεγγίσεων (από κάτω προς τα 
άνω και αντιστρόφως) οι οποίες 
καλύπτουν ειδικές ανάγκες·

12. τάσσεται υπέρ της συστηματικότερης 
προσφυγής σε προσκλήσεις για την 
υποβολή ανοικτών προτάσεων
(προσέγγιση από τα κάτω προς τα άνω),
δεδομένου ότι οι ερευνητές κατέχουν τις 
βέλτιστες και περισσότερο ενημερωμένες 
γνώσεις για σημαντικά ερευνητικά 
ζητήματα, και υποστηρίζει ότι τα 
αυστηρά κριτήρια υποβολής αιτήσεων θα 
μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο στη 
δυνατότητα καινοτομίας όπως και η 
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κατασπατάληση πόρων·

Or. fi

Τροπολογία 131
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη 
συστηματικότερη προσφυγή σε 
προσκλήσεις για την υποβολή υπερβολικά 
ανοικτών προτάσεων (προσέγγιση από τα 
κάτω προς τα άνω), προτιμώντας να 
διατηρηθεί κάποια ισορροπία μεταξύ των 
δύο προσεγγίσεων (από κάτω προς τα άνω 
και αντιστρόφως) οι οποίες καλύπτουν 
ειδικές ανάγκες·

12. αναγνωρίζει τη συστηματικότερη 
προσφυγή σε προσκλήσεις για την 
υποβολή υπερβολικά ανοικτών προτάσεων 
(προσέγγιση από τα κάτω προς τα άνω)·
προτείνει, ωστόσο, να διατηρηθεί κάποια 
ισορροπία μεταξύ των δύο προσεγγίσεων 
(από κάτω προς τα άνω και αντιστρόφως) 
οι οποίες καλύπτουν ειδικές ανάγκες· 
τονίζει την ανάγκη διαβούλευσης και 
συνεργασίας με τους ερευνητές, τη 
βιομηχανία και παράγοντες της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να 
καθορισθούν τα θεματολόγια για την 
έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 132
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη 
συστηματικότερη προσφυγή σε 
προσκλήσεις για την υποβολή υπερβολικά 
ανοικτών προτάσεων (προσέγγιση από τα 
κάτω προς τα άνω), προτιμώντας να 
διατηρηθεί κάποια ισορροπία μεταξύ των 
δύο προσεγγίσεων (από κάτω προς τα άνω 

12. πιστεύει ότι η ευρύτερη προσφυγή σε 
μια προσέγγιση από τα κάτω προς τα άνω, 
είναι καθοριστική για τη διασφάλιση της 
μακροπρόθεσμης ικανότητας της 
ερευνητικής βάσης και για την 
αντιμετώπιση μελλοντικών, άγνωστων 
ακόμη, μεγάλων προκλήσεων· ζητεί 
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και αντιστρόφως) οι οποίες καλύπτουν 
ειδικές ανάγκες·

περισσότερη ισορροπία μεταξύ των δύο 
προσεγγίσεων (από κάτω προς τα άνω και 
αντιστρόφως)·

Or. en

Τροπολογία 133
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη 
συστηματικότερη προσφυγή σε 
προσκλήσεις για την υποβολή υπερβολικά 
ανοικτών προτάσεων (προσέγγιση από τα 
κάτω προς τα άνω), προτιμώντας να 
διατηρηθεί κάποια ισορροπία μεταξύ των 
δύο προσεγγίσεων (από κάτω προς τα άνω 
και αντιστρόφως) οι οποίες καλύπτουν 
ειδικές ανάγκες·

12. εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη 
συστηματικότερη προσφυγή σε 
προσκλήσεις για την υποβολή υπερβολικά 
ανοικτών προτάσεων (προσέγγιση από τα 
κάτω προς τα άνω), προτιμώντας να 
διατηρηθεί κάποια ισορροπία μεταξύ των 
δύο προσεγγίσεων (από κάτω προς τα άνω 
και αντιστρόφως) οι οποίες καλύπτουν 
ειδικές ανάγκες· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί 
από την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο δημιουργίας ενός 
χρηματοδοτικού συστήματος το οποίο θα 
βασίζεται στην επιβράβευση της 
επιτυχούς καινοτομίας και θα 
συμπληρώσει το τρέχον σύστημα της 
προκαταβολικής χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 134
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη 
συστηματικότερη προσφυγή σε 
προσκλήσεις για την υποβολή υπερβολικά 

12. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η
ισορροπία μεταξύ των προσεγγίσεων από 
κάτω προς τα άνω και αντιστρόφως οι 
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ανοικτών προτάσεων (προσέγγιση από τα 
κάτω προς τα άνω), προτιμώντας να 
διατηρηθεί κάποια ισορροπία μεταξύ των 
δύο προσεγγίσεων (από κάτω προς τα άνω 
και αντιστρόφως) οι οποίες καλύπτουν 
ειδικές ανάγκες·

οποίες καλύπτουν, η καθεμιά, ειδικές 
ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 135
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη 
συστηματικότερη προσφυγή σε
προσκλήσεις για την υποβολή υπερβολικά 
ανοικτών προτάσεων (προσέγγιση από τα 
κάτω προς τα άνω), προτιμώντας να 
διατηρηθεί κάποια ισορροπία μεταξύ των 
δύο προσεγγίσεων (από κάτω προς τα άνω 
και αντιστρόφως) οι οποίες καλύπτουν 
ειδικές ανάγκες·

12. τονίζει τη σημασία των προσκλήσεων
για την υποβολή ανοικτών προτάσεων 
(προσέγγιση από τα κάτω προς τα άνω), 
αναγνωρίζοντας, ταυτόχρονα, ότι είναι 
σημαντικό να επιτευχθεί κάποια 
ισορροπία μεταξύ των προσεγγίσεων από 
κάτω προς τα άνω και αντιστρόφως, οι 
οποίες καλύπτουν ειδικές ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 136
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη 
συστηματικότερη προσφυγή σε 
προσκλήσεις για την υποβολή υπερβολικά 
ανοικτών προτάσεων (προσέγγιση από τα 
κάτω προς τα άνω), προτιμώντας να 
διατηρηθεί κάποια ισορροπία μεταξύ των 
δύο προσεγγίσεων (από κάτω προς τα άνω 

12. εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τη 
συστηματικότερη προσφυγή σε 
προσκλήσεις για την υποβολή υπερβολικά 
ανοικτών προτάσεων (προσέγγιση από τα 
κάτω προς τα άνω), προτιμώντας να 
διατηρηθεί κάποια ισορροπία μεταξύ των 
δύο προσεγγίσεων (από κάτω προς τα άνω 
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και αντιστρόφως) οι οποίες καλύπτουν 
ειδικές ανάγκες·

και αντιστρόφως) οι οποίες καλύπτουν 
ειδικές ανάγκες, μεριμνώντας για την 
παρουσίαση προσκλήσεων που είναι 
ευκολότερα προσβάσιμες σε ΜΜΕ·

Or. it

Τροπολογία 137
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
χαμηλό αριθμό οικονομικών ελέγχων και 
το μεγάλο ποσοστό σφαλμάτων και 
διορθώσεων στα έργα του 7ΠΠ, σε σχέση 
με το 6ΠΠ, και ζητεί τακτικότερη 
ενημέρωση αλλά και πραγματοποίηση 
των ελέγχων όχι μόνο στη βάση τυχαίας 
δειγματοληψίας αλλά και με χρήση 
ρεαλιστικών κριτηρίων, όπως η εμπειρία 
των συμμετεχόντων και το ιστορικό 
σφαλμάτων και συμμορφώσεων·

Or. el

Τροπολογία 138
Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή ανάλυση για 
την καλύτερη διάρθρωση μεταξύ 
ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων· ζητεί οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
περιλαμβανομένων και αυτών του Ιουλίου 
2011, να δημοσιεύονται σε συνεννόηση με 
τα κράτη μέλη χωρίς να επικαλύπτουν ή να 

13. ζητεί από την Επιτροπή ανάλυση για 
την καλύτερη διάρθρωση μεταξύ 
ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων· ζητεί οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
περιλαμβανομένων και αυτών του Ιουλίου 
2011, να δημοσιεύονται σε συνεννόηση με 
τα κράτη μέλη χωρίς να επικαλύπτουν ή να 
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ανταγωνίζονται τις εθνικές πρωτοβουλίες, 
αλλά συμπληρώνοντάς τες· προτείνει το 
PC7 να υπερθεματίζει τους παράγοντες 
που διαχειρίζονται εθνικά προγράμματα 
ενταγμένα στον κοινό προγραμματισμό 
προκειμένου να εξελιχθεί το πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη 
από τη λογική της διαχείρισης σχεδίου στη 
λογική της διαχείρισης προγράμματος· 
ζητεί τα τρία τελευταία έτη του PC7 να 
αφιερωθούν στη συμβολή για την 
οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας·

ανταγωνίζονται τις εθνικές πρωτοβουλίες, 
αλλά συμπληρώνοντάς τες· προτείνει το 
PC7 να υπερθεματίζει τους παράγοντες 
που διαχειρίζονται εθνικά προγράμματα 
ενταγμένα στον κοινό προγραμματισμό 
προκειμένου να εξελιχθεί το πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη 
από τη λογική της διαχείρισης σχεδίου στη 
λογική της διαχείρισης προγράμματος·

Or. fi

Τροπολογία 139
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή ανάλυση για 
την καλύτερη διάρθρωση μεταξύ 
ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων· ζητεί οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
περιλαμβανομένων και αυτών του Ιουλίου 
2011, να δημοσιεύονται σε συνεννόηση με 
τα κράτη μέλη χωρίς να επικαλύπτουν ή να 
ανταγωνίζονται τις εθνικές πρωτοβουλίες, 
αλλά συμπληρώνοντάς τες· προτείνει το 
PC7 να υπερθεματίζει τους παράγοντες 
που διαχειρίζονται εθνικά προγράμματα 
ενταγμένα στον κοινό προγραμματισμό 
προκειμένου να εξελιχθεί το πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη 
από τη λογική της διαχείρισης σχεδίου στη 
λογική της διαχείρισης προγράμματος· 
ζητεί τα τρία τελευταία έτη του PC7 να 
αφιερωθούν στη συμβολή για την 
οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας·

13. ζητεί από την Επιτροπή ανάλυση για 
την καλύτερη διάρθρωση μεταξύ 
ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων· ζητεί οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
περιλαμβανομένων και αυτών του Ιουλίου 
2011, να δημοσιεύονται σε συνεννόηση με 
τα κράτη μέλη χωρίς να επικαλύπτουν ή να 
ανταγωνίζονται τις εθνικές πρωτοβουλίες, 
αλλά συμπληρώνοντάς τες· προτείνει το 
PC7 να υπερθεματίζει τους παράγοντες 
που διαχειρίζονται εθνικά προγράμματα 
ενταγμένα στον κοινό προγραμματισμό 
προκειμένου να εξελιχθεί το πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη 
από τη λογική της διαχείρισης σχεδίου στη 
λογική της διαχείρισης προγράμματος· 
ζητεί τα τρία τελευταία έτη του PC7 να 
αφιερωθούν στη συμβολή για την 
οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας και στην επιδίωξη των στόχων 
της Ένωσης Καινοτομίας, δίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις προτεραιότητες 
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που συνδέονται με τις συμπράξεις 
καινοτομίας· 

Or. it

Τροπολογία 140
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή ανάλυση για 
την καλύτερη διάρθρωση μεταξύ 
ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων· ζητεί οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
περιλαμβανομένων και αυτών του Ιουλίου 
2011, να δημοσιεύονται σε συνεννόηση με 
τα κράτη μέλη χωρίς να επικαλύπτουν ή να 
ανταγωνίζονται τις εθνικές πρωτοβουλίες, 
αλλά συμπληρώνοντάς τες· προτείνει το 
PC7 να υπερθεματίζει τους παράγοντες 
που διαχειρίζονται εθνικά προγράμματα 
ενταγμένα στον κοινό προγραμματισμό 
προκειμένου να εξελιχθεί το πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη 
από τη λογική της διαχείρισης σχεδίου στη 
λογική της διαχείρισης προγράμματος· 
ζητεί τα τρία τελευταία έτη του PC7 να 
αφιερωθούν στη συμβολή για την 
οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας·

13. ζητεί από την Επιτροπή ανάλυση για 
την καλύτερη διάρθρωση μεταξύ 
ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων, τόσο 
στο επίπεδο της κατάρτισης της 
πρόσκλησης όσο και στην αξιολόγηση 
των σχεδίων· ζητεί οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, περιλαμβανομένων 
και αυτών του Ιουλίου 2011, να 
δημοσιεύονται σε συνεννόηση με τα κράτη 
μέλη χωρίς να επικαλύπτουν ή να 
ανταγωνίζονται τις εθνικές πρωτοβουλίες, 
αλλά συμπληρώνοντάς τες· προτείνει το 
PC7 να υπερθεματίζει τους παράγοντες 
που διαχειρίζονται εθνικά προγράμματα 
ενταγμένα στον κοινό προγραμματισμό 
προκειμένου να εξελιχθεί το πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη 
από τη λογική της διαχείρισης σχεδίου στη 
λογική της διαχείρισης προγράμματος, 
χωρίς ωστόσο να παραμελείται η 
διαχείριση μικρής κλίμακας σχεδίων·
ζητεί τα τρία τελευταία έτη του PC7 να 
αφιερωθούν στη συμβολή για την 
οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας·

Or. fr
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Τροπολογία 141
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή ανάλυση για 
την καλύτερη διάρθρωση μεταξύ 
ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων· ζητεί οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
περιλαμβανομένων και αυτών του Ιουλίου 
2011, να δημοσιεύονται σε συνεννόηση με 
τα κράτη μέλη χωρίς να επικαλύπτουν ή να 
ανταγωνίζονται τις εθνικές πρωτοβουλίες, 
αλλά συμπληρώνοντάς τες· προτείνει το 
PC7 να υπερθεματίζει τους παράγοντες 
που διαχειρίζονται εθνικά προγράμματα 
ενταγμένα στον κοινό προγραμματισμό 
προκειμένου να εξελιχθεί το πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη 
από τη λογική της διαχείρισης σχεδίου στη 
λογική της διαχείρισης προγράμματος· 
ζητεί τα τρία τελευταία έτη του PC7 να 
αφιερωθούν στη συμβολή για την 
οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας·

13. ζητεί από την Επιτροπή ανάλυση για 
την καλύτερη διάρθρωση μεταξύ 
ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων· ζητεί οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
περιλαμβανομένων και αυτών του Ιουλίου 
2011, να δημοσιεύονται σε συνεννόηση με 
τα κράτη μέλη χωρίς να επικαλύπτουν ή να 
ανταγωνίζονται τις εθνικές πρωτοβουλίες, 
αλλά συμπληρώνοντάς τες· προτείνει το 
PC7 να υπερθεματίζει τους παράγοντες 
που διαχειρίζονται εθνικά προγράμματα 
ενταγμένα στον κοινό προγραμματισμό 
προκειμένου να εξελιχθεί το πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη 
από τη λογική της διαχείρισης σχεδίου στη 
λογική της διαχείρισης προγράμματος, 
χωρίς να παραμελούνται τα μικρής 
κλίμακας σχέδια· ζητεί τα τρία τελευταία 
έτη του PC7 να αφιερωθούν στη συμβολή 
για την οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 142
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή ανάλυση για 
την καλύτερη διάρθρωση μεταξύ 
ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων· ζητεί οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, 
περιλαμβανομένων και αυτών του Ιουλίου 

13. ζητεί από την Επιτροπή ανάλυση για 
την καλύτερη διάρθρωση, συγχρονισμό 
και συντονισμό μεταξύ ευρωπαϊκών και 
εθνικών δράσεων· ζητεί οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, περιλαμβανομένων 
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2011, να δημοσιεύονται σε συνεννόηση με 
τα κράτη μέλη χωρίς να επικαλύπτουν ή να 
ανταγωνίζονται τις εθνικές πρωτοβουλίες, 
αλλά συμπληρώνοντάς τες· προτείνει το 
PC7 να υπερθεματίζει τους παράγοντες 
που διαχειρίζονται εθνικά προγράμματα 
ενταγμένα στον κοινό προγραμματισμό 
προκειμένου να εξελιχθεί το πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη 
από τη λογική της διαχείρισης σχεδίου στη 
λογική της διαχείρισης προγράμματος· 
ζητεί τα τρία τελευταία έτη του PC7 να 
αφιερωθούν στη συμβολή για την 
οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας·

και αυτών του Ιουλίου 2011, να 
δημοσιεύονται σε συνεννόηση με τα κράτη 
μέλη χωρίς να επικαλύπτουν ή να 
ανταγωνίζονται τις εθνικές πρωτοβουλίες, 
αλλά συμπληρώνοντάς τες· προτείνει το 
PC7 να υπερθεματίζει τους παράγοντες 
που διαχειρίζονται εθνικά προγράμματα 
ενταγμένα στον κοινό προγραμματισμό 
προκειμένου να εξελιχθεί το πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη 
από τη λογική της διαχείρισης σχεδίου στη 
λογική της διαχείρισης προγράμματος· 
ζητεί τα τρία τελευταία έτη του PC7 να 
αφιερωθούν στη συμβολή για την 
οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας·

Or. el

Τροπολογία 143
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκφράζει τον σκεπτικισμό του για το 
ότι συχνά υπάρχει η δυνατότητα 
χρηματοδότησης μιας και μόνο πρότασης 
ανά πρόσκληση, γεγονός που οδηγεί σε 
σπατάλη πόρων που επενδύθηκαν για την 
προετοιμασία και αξιολόγηση άριστων 
προτάσεων και σε μη χρηματοδότηση 
άριστων ιδεών· ζητά από την Επιτροπή 
να διερευνήσει τη δυνατότητα 
χρηματοδότησης άριστων, μη 
επιλεγμένων ερευνητικών προτάσεων, 
μέσα από συμπληρωματικό ερευνητικό 
προϋπολογισμό (matching research
funds) στον οποίο θα συμμετέχουν τα 
Κράτη Μέλη, τα περιφερειακά και 
διαρθρωτικά ταμεία, αλλά και ο 
ιδιωτικός τομέας.

Or. el
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Τροπολογία 144
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι προκειμένου να στηριχθεί 
η ισορροπημένη ανάπτυξη του Κοινού 
Προγραμματισμού, τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα θα πρέπει να δεσμευθούν 
για την αποδοχή των κριτηρίων αριστείας 
προκειμένου για την επιλογή των 
σχεδίων, καθώς επίσης και για την 
κατάρτιση προτάσεων προκειμένου για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που 
θα πρέπει είναι προσαρμοσμένη στα 
χαρακτηριστικά του κάθε τομέα·

Or. en

Τροπολογία 145
Jean-Pierre Audy, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί τη σύνδεση όλων των 
επίσημων εγγράφων σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές έρευνας και 
καινοτομίας, σύμφωνα με την παγκόσμια 
προσέγγιση της στρατηγικής Ευρώπη 
2020·

Or. fr

Τροπολογία 146
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Lena Ek εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. ζητεί την προκήρυξη νέων 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
σχετικά με τους τρόπους βελτιστοποίησης 
της χρήσης βιοαερίου, όπως η 
αεριοποίηση, η χρήση νέων βιοϋλικών, 
και σχετικά με τη βελτιστοποίηση της 
παραγωγής βιοαερίου·

Or. en

Τροπολογία 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. θεωρεί ότι εφόσον τα θεσμικά 
όργανα και οι ερευνητικές ομάδες έχουν 
εξοικειωθεί με τα ερευνητικά 
προγράμματα, τα έχουν ενσωματώσει και 
έχουν γίνει μέρος τους, το 8ο πρόγραμμα-
πλαίσιο δεν θα πρέπει να υποβληθεί σε 
πολλές αλλαγές ώστε να είναι οικείο και 
κατανοητό για όλους τους εμπλεκόμενους 
παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 148
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. υπογραμμίζει τη σημασία των 
άμεσων δράσεων του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών και της συμβολής τους στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα, την προστασία και 
την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 149
Cristina Gutiérrez-Cortines, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. τονίζει ότι, βάσει του άρθρου 185 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 
προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη 
όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη και 
να επιτευχθεί μεγαλύτερη διάχυση των 
αποτελεσμάτων, θα ήταν αναγκαίο να 
ενισχυθούν τα καθήκοντα συντονισμού 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του κοινού 
προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 150
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει να αποφασισθεί μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών ένα 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί 

διαγράφεται
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θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας, το 
οποίο να αρχίσει να χρηματοδοτείται με 
ουσιαστικό τρόπο μεταξύ του PC7 και 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στη 
βάση του άρθρου 45, εδάφιο δ, της 
Συνθήκης ΕΕ, με προοπτική την 
ενίσχυση της βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης του τομέα της 
άμυνας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
δημόσιων δαπανών·

Or. de

Τροπολογία 151

Lena Ek εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει να αποφασισθεί μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών ένα 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί 
θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας, το 
οποίο να αρχίσει να χρηματοδοτείται με 
ουσιαστικό τρόπο μεταξύ του PC7 και 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στη 
βάση του άρθρου 45, εδάφιο δ, της 
Συνθήκης ΕΕ, με προοπτική την 
ενίσχυση της βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης του τομέα της 
άμυνας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
δημόσιων δαπανών·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 152
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει να αποφασισθεί μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών ένα 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί 
θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας, το 
οποίο να αρχίσει να χρηματοδοτείται με 
ουσιαστικό τρόπο μεταξύ του PC7 και 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στη 
βάση του άρθρου 45, εδάφιο δ, της 
Συνθήκης ΕΕ, με προοπτική την 
ενίσχυση της βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης του τομέα της 
άμυνας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
δημόσιων δαπανών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 153
Hannu Takkula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει να αποφασισθεί μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών ένα 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί
θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας, το 
οποίο να αρχίσει να χρηματοδοτείται με 
ουσιαστικό τρόπο μεταξύ του PC7 και 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στη 
βάση του άρθρου 45, εδάφιο δ, της 
Συνθήκης ΕΕ, με προοπτική την 
ενίσχυση της βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης του τομέα της 
άμυνας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 

διαγράφεται
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δημόσιων δαπανών·

Or. fi

Τροπολογία 154
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει να αποφασισθεί μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών ένα 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί 
θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας, το 
οποίο να αρχίσει να χρηματοδοτείται με 
ουσιαστικό τρόπο μεταξύ του PC7 και 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στη 
βάση του άρθρου 45, εδάφιο δ, της 
Συνθήκης ΕΕ, με προοπτική την 
ενίσχυση της βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης του τομέα της 
άμυνας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
δημόσιων δαπανών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 155
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει να αποφασισθεί μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών ένα 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί 
θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας, το 
οποίο να αρχίσει να χρηματοδοτείται με 
ουσιαστικό τρόπο μεταξύ του PC7 και 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στη 

14. επισημαίνει τη σημασία που αποδίδει 
το PC7 στην έρευνα, την ανάπτυξη και 
την καινοτομία στον τομέα της 
ασφάλειας, όχι μόνο για τη βελτίωση των 
αμυντικών δυνατοτήτων, αλλά και ως 
κινητήριας δύναμης για την επιστημονική 
και την τεχνολογική πρόοδο· προτείνει 
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βάση του άρθρου 45, εδάφιο δ, της 
Συνθήκης ΕΕ, με προοπτική την 
ενίσχυση της βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης του τομέα της 
άμυνας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
δημόσιων δαπανών·

τον καθορισμό στόχων προτεραιότητας 
στον τομέα της ΕΑΚ από την ΕΕ σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη για τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας στο πεδίο 
αυτό με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερου 
συντονισμού και ορθολογικής χρήσης των 
πόρων που διατίθενται στο PC7·

Or. es

Τροπολογία 156

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει να αποφασισθεί μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών ένα 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί 
θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας, το οποίο 
να αρχίσει να χρηματοδοτείται με 
ουσιαστικό τρόπο μεταξύ του PC7 και 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στη 
βάση του άρθρου 45, εδάφιο δ, της 
Συνθήκης ΕΕ, με προοπτική την 
ενίσχυση της βιομηχανικής και 
τεχνολογικής βάσης του τομέα της 
άμυνας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
δημόσιων δαπανών·

14. προτείνει κάθε ευρωπαϊκό σχέδιο 
έρευνας επί θεμάτων τεχνολογίας και 
άμυνας, το οποίο θα αποφασίζεται μεταξύ 
της Ένωσης και των κρατών μελών να 
χρηματοδοτείται από τις συνεισφορές 
των κρατών μελών και τους 
προϋπολογισμούς άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 157
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει να αποφασισθεί μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών ένα 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί 
θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας, το οποίο 
να αρχίσει να χρηματοδοτείται με 
ουσιαστικό τρόπο μεταξύ του PC7 και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στη 
βάση του άρθρου 45, εδάφιο δ, της 
Συνθήκης ΕΕ, με προοπτική την ενίσχυση 
της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης 
του τομέα της άμυνας, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των 
στρατιωτικών δημόσιων δαπανών·

14. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικές 
δαπάνες των ΕΕ27 για έρευνα και 
τεχνολογία στον τομέα της άμυνας 
ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ, ενώ μόνο 10% 
του ποσού αυτού δαπανάται μέσω 
ευρωπαϊκών συνεργασιών, προτείνει να 
αποφασισθεί μεταξύ της Ένωσης και των 
κρατών μελών ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό 
σχέδιο έρευνας επί θεμάτων τεχνολογίας 
και άμυνας, το οποίο να αρχίσει να 
χρηματοδοτείται με ουσιαστικό τρόπο 
μεταξύ του PC7 και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Άμυνας στη βάση του άρθρου 
45, εδάφιο δ, της Συνθήκης ΕΕ, με 
προοπτική την ενίσχυση της βιομηχανικής 
και τεχνολογικής βάσης του τομέα της 
άμυνας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την 
αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
δημόσιων δαπανών·

Or. el

Τροπολογία 158
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει να αποφασισθεί μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών ένα 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί 
θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας, το οποίο
να αρχίσει να χρηματοδοτείται με 
ουσιαστικό τρόπο μεταξύ του PC7 και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στη 
βάση του άρθρου 45, εδάφιο δ, της 
Συνθήκης ΕΕ, με προοπτική την ενίσχυση 
της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης 
του τομέα της άμυνας, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των 
στρατιωτικών δημόσιων δαπανών·

14. προτείνει την εκπόνηση από την 
Ένωση και τα κράτη μέλη λεπτομερούς 
αξιολόγησης σχετικά με ένα μελλοντικό
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί 
θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας, 
προκειμένου να αρχίσει να 
χρηματοδοτείται με ουσιαστικό τρόπο 
μεταξύ του PC8 και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Άμυνας στη βάση του άρθρου 
45, εδάφιο δ, της Συνθήκης ΕΕ, με 
προοπτική την ενίσχυση της βιομηχανικής 
και τεχνολογικής βάσης του τομέα της 
άμυνας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την 
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αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών 
δημόσιων δαπανών· ζητεί στο μεταξύ την 
προώθηση των τεχνολογιών διπλής 
χρήσης με επιπλέον πόρους, πέραν 
εκείνων των σχεδίων του PC7 που είναι 
σε εξέλιξη·

Or. es

Τροπολογία 159
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει να αποφασισθεί μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών ένα 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί 
θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας, το οποίο 
να αρχίσει να χρηματοδοτείται με 
ουσιαστικό τρόπο μεταξύ του PC7 και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στη 
βάση του άρθρου 45, εδάφιο δ, της 
Συνθήκης ΕΕ, με προοπτική την ενίσχυση 
της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης 
του τομέα της άμυνας, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των 
στρατιωτικών δημόσιων δαπανών·

14. προτείνει να αποφασισθεί ένα 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί 
θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας μεταξύ 
της Ένωσης, των κρατών μελών και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στη 
βάση του άρθρου 45, εδάφιο δ, της 
Συνθήκης ΕΕ, με προοπτική την ενίσχυση 
της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης 
του τομέα της άμυνας, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των 
στρατιωτικών δημόσιων δαπανών·

Or. fr

Τροπολογία 160
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτείνει να αποφασισθεί μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών ένα 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί 

14. προτείνει να αποφασισθεί ένα 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας επί 
θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας μεταξύ 
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θεμάτων τεχνολογίας και άμυνας, το οποίο 
να αρχίσει να χρηματοδοτείται με 
ουσιαστικό τρόπο μεταξύ του PC7 και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στη 
βάση του άρθρου 45, εδάφιο δ, της 
Συνθήκης ΕΕ, με προοπτική την ενίσχυση 
της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης 
του τομέα της άμυνας, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των 
στρατιωτικών δημόσιων δαπανών·

της Ένωσης και των κρατών μελών και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στη 
βάση του άρθρου 45, εδάφιο δ, της 
Συνθήκης ΕΕ, με προοπτική την ενίσχυση 
της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης 
του τομέα της άμυνας, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των 
στρατιωτικών δημόσιων δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 161
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επικροτεί τη σταθερή πρόοδο προς 
την επίτευξη μιας πιο ισορροπημένης 
συμμετοχής ανδρών και γυναικών στο 
πρόγραμμα-πλαίσιο· συμφωνεί ότι θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα για την 
τόνωση της γυναικείας συμμετοχής σε 
όλη τη διάρκεια υλοποίησης των 
προγραμμάτων και ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναθερμάνει το ενδιαφέρον της 
για την προώθηση των γυναικών 
επιστημόνων και θα πρέπει να επιδιώξει 
την κινητοποίηση των κρατών μελών για 
να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ των δύο 
φύλων· υπογραμμίζει ότι η επίτευξη του 
στόχου της γυναικείας συμμετοχής σε 
ποσοστό 40% στις προγραμματικές και 
συμβουλευτικές επιτροπές πρέπει να 
υλοποιηθεί με λεπτούς χειρισμούς αλλά 
απαρέγκλιτα·

Or. en
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Τροπολογία 162
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. αναγνωρίζει τη σημασία του σχεδίου 
της διασύνδεσης του Εύξεινου Πόντου σε 
σχέση με τη δημιουργία ενός 
περιφερειακού και εκπαιδευτικού 
ερευνητικού δικτύου στην ευρύτερη 
περιοχή του Εύξεινου Πόντου και της 
σύνδεσής της με το GEANT, και καλεί 
την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει 
ερευνητικά σχέδια στην περιοχή του 
Εύξεινου Πόντου, όπως π.χ. τα HP-SEE, 
SEE-GRID, SCENE, CAREN και BSRN˙

Or. ro

Τροπολογία 163
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. θεωρεί ότι, για την ενίσχυση του 
αντικτύπου του PC7, θα πρέπει να 
υπάρξουν παρατάσεις από 6 έως 12 
μήνες, μέσω προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων που θα περιορίζονται σε 
σχέδια τα οποία έχουν εξασφαλίσει 
ευνοϊκή τελική τεχνική αξιολόγηση, με 
στόχο την πραγματοποίηση 
ολοκληρωμένων επιδείξεων των 
τεχνολογιών ή της παραγόμενης γνώσης·

Or. es
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Τροπολογία 164
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των αυξανόμενων 
κοινωνικών αναγκών θα χρειαστούν 
επίσης ευρύτερες διεπιστημονικές 
προοπτικές· υπογραμμίζει ότι οι 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για να 
ανταποκριθεί η ΕΕ στις προκλήσεις με 
τις οποίες είναι αντιμέτωπη·

Or. en

Τροπολογία 165
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. σημειώνει την ασθενική πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά τη συμμετοχή 
των γυναικών στο PC7· επικροτεί τα 
μέτρα παρακολούθησης της συνέχειας 
που πρότεινε η Επιτροπή και καλεί τα 
κράτη μέλη να προβούν σε συγκεκριμένες 
ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή·

Or. fr

Τροπολογία 166
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, στο πλαίσιο του PC7 και του 
μελλοντικού δημοσιονομικού πλαισίου, 
κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης στον 
τομέα της έρευνας και ανάπτυξης για 
εφαρμογές και υπηρεσίες του 
Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος 
Πλοήγησης (GNSS),

Or. ro

Τροπολογία 167
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα με στόχο 
την αύξηση της συμμετοχής των νέων 
ερευνητών στα προγράμματα-πλαίσια·

Or. fr


