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Τροπολογία 205
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)·
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» 
προωθώντας συνεπώς την κινητικότητα· 
ζητεί να εφαρμοστούν τα μέτρα που 
απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι 
επισφαλείς συνθήκες των επιστημόνων 
στην ΕΕ ως μέσο για την προσέλκυση και 
διατήρηση ερευνητών, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας (που επικρατούν κυρίως στην 
περίπτωση των γυναικών) παρεμποδίζουν 
την επίτευξη των δικτύων αριστείας στην 
Ευρώπη·

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)·

Or. es

Τροπολογία 206
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
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Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές και 
καινοτόμες ΜΜΕ, καθώς και να 
ενισχυθούν οι δράσεις και πρωτοβουλίες 
«Marie Curie» προωθώντας συνεπώς την 
κινητικότητα, ιδίως μεταξύ των 
ερευνητριών· ευελπιστεί ότι, στο πλαίσιο 
των δράσεων και πρωτοβουλιών «Marie
Curie», θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο 
μέλλον των προτάσεων που αφορούν την 
ερευνητική συνεργασία μεταξύ των 
πανεπιστημίων, των δημόσιων 
ερευνητικών ιδρυμάτων και της 
βιομηχανίας, καθώς και την πρόσβαση σε 
σημαντικές ερευνητικές υποδομές· 
επίσης, ζητεί κίνητρα για τη συμμετοχή 
βιομηχανικών επιχειρήσεων σε 
διδακτορικά και μεταδιδακτορικά 
ερευνητικά προγράμματα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων, ιδίως των 
ερευνητριών, στην ΕΕ ως μέσο για την 
προσέλκυση και διατήρηση ερευνητών, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας (που επικρατούν 
κυρίως στην περίπτωση των γυναικών) 
παρεμποδίζουν την επίτευξη των δικτύων 
αριστείας στην Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για να διευκολύνουν 
την ταχεία αμοιβαία αναγνώριση των 
ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών·

Or. it

Τροπολογία 207
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει ότι τυχόν αύξηση της εντολής του 
ΕΣΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ομαδική έρευνα δεν πρέπει να γίνει εις
βάρος των επιχορηγήσεων σε πρόσωπα· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι 
δυνατότητες για τους νέους ερευνητές, 
χωρίς να αποκλείονται οι πιο 
πεπειραμένοι ερευνητές, καθώς και να 
ενισχυθούν οι δράσεις και πρωτοβουλίες 
«Marie Curie» προωθώντας συνεπώς την 
κινητικότητα· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίζουν με ευαισθησία τις 
συνθήκες εργασίας των επιστημόνων στην 
ΕΕ και την ανάγκη για την προσέλκυση 
και διατήρηση ερευνητών, δεδομένης της 
παγκοσμιοποιημένης ζήτησης ερευνητών·

Or. en

Τροπολογία 208
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί σημαντικά
η αναλογία του προϋπολογισμού που 
προορίζεται για επιχορηγήσεις σε νέους 
ερευνητές καθώς και να ενισχυθούν οι 
δράσεις και πρωτοβουλίες «Marie Curie» 
προωθώντας συνεπώς την κινητικότητα, 
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εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

καθιστώντας την Ευρώπη πιο ελκυστική 
για τους κορυφαίους ερευνητές σε διεθνές 
επίπεδο, και καταπολεμώντας την έξοδο 
κορυφαίων εμπειρογνωμόνων σε τρίτες 
χώρες· ζητεί να εφαρμοστούν τα μέτρα 
που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι 
επισφαλείς συνθήκες των επιστημόνων 
στην ΕΕ ως μέσο για την προσέλκυση και 
διατήρηση ερευνητών, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας (που επικρατούν κυρίως στην 
περίπτωση των γυναικών) παρεμποδίζουν 
την επίτευξη των δικτύων αριστείας στην 
Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία 209
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)·
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· πιστεύει ότι η 
κινητικότητα μπορεί επίσης να ενισχυθεί 
μέσω της εισαγωγής μιας συνιστώσας 
κινητικότητας, όπου κρίνεται κατάλληλο, 
στις επιχορηγήσεις του ΕΣΕ· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
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επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 210
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)·
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις 
δυνατότητες για περαιτέρω βελτιώσεις 
των δομών και μηχανισμών του ΕΧΕ·
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία 211
Herbert Reul
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και 
Καινοτομίας έχουν αποδεδειγμένα στεφθεί 
από επιτυχία και αποτελούν στοιχεία
ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας (ΕΧΕ)· τονίζει την ανάγκη να 
αυξηθεί η αναλογία του προϋπολογισμού 
που προορίζεται για επιχορηγήσεις σε 
νέους ερευνητές καθώς και να ενισχυθούν 
οι δράσεις και πρωτοβουλίες «Marie
Curie» προωθώντας συνεπώς την 
κινητικότητα· ζητεί να εφαρμοστούν τα 
μέτρα που απαιτούνται για να 
αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς συνθήκες 
των επιστημόνων στην ΕΕ ως μέσο για την 
προσέλκυση και διατήρηση ερευνητών, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας (που επικρατούν 
κυρίως στην περίπτωση των γυναικών) 
παρεμποδίζουν την επίτευξη των δικτύων 
αριστείας στην Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία 212
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία, έχει 
συνεισφέρει αποτελεσματικά και αποτελεί 
στοιχείο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· τονίζει την 
ανάγκη να αυξηθούν οι πιστώσεις που 
διατίθενται στον ΕΧΕ στο κοινό πλαίσιο 



AM\870997EL.doc 9/100 PE467.208v01-00

EL

και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

στρατηγικής και, κατά τον τρόπο αυτόν, 
να ενισχυθεί η αριστεία στην έρευνα·
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

Or. da

Τροπολογία 213
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να βελτιωθούν οι συνθήκες των 
επιστημόνων στην ΕΕ ως μέσο για την 
προσέλκυση και διατήρηση ερευνητών, 
προκειμένου να επιτευχθούν δίκτυα
αριστείας στην Ευρώπη·
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γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 214
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
των ερευνητικών επιδοτήσεων και του 
προϋπολογισμού που προορίζονται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα, ενισχύοντας 
τον ανταγωνισμό και την εξέλιξη της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

Or. lt

Τροπολογία 215
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνητριών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 216
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις και σε νέους ερευνητές και 
σε ερευνήτριες καθώς και να ενισχυθούν 
οι δράσεις και πρωτοβουλίες «Marie
Curie» προωθώντας συνεπώς την 
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εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

κινητικότητα· ζητεί να εφαρμοστούν τα 
μέτρα που απαιτούνται για να 
αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς συνθήκες 
των επιστημόνων στην ΕΕ ως μέσο για την 
προσέλκυση και διατήρηση ερευνητών, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας (που επικρατούν 
κυρίως στην περίπτωση των γυναικών) 
παρεμποδίζουν την επίτευξη των δικτύων 
αριστείας στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 217
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες ’Marie Curie’ προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει 
αποδεδειγμένα στεφθεί από επιτυχία και 
αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς 
και να ενισχυθούν οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες «Marie Curie» προωθώντας 
συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα μέτρα που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς 
συνθήκες των επιστημόνων στην ΕΕ ως 
μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση 
ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που 
επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των 
γυναικών, των νέων και των 
ηλικιωμένων) παρεμποδίζουν την επίτευξη 
των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη·

Or. el
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Τροπολογία 218
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 
αναλογία του προϋπολογισμού που 
προορίζεται για επιχορηγήσεις σε νέους 
ερευνητές, καθώς και να ενισχυθούν οι 
δράσεις και πρωτοβουλίες «Marie
Curie», προωθώντας έτσι την 
κινητικότητα· ζητεί να εφαρμοστούν τα 
μέτρα που απαιτούνται για να 
αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς συνθήκες 
των εργαζόμενων επιστημόνων στην ΕΕ 
ως μέσο για την προσέλκυση και 
διατήρηση ερευνητών, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας (που είναι ακόμη πιο έντονες 
στην περίπτωση των γυναικών) 
παρεμποδίζουν την επίτευξη αριστείας 
στην Ευρώπη· θεωρεί σημαντικό να 
έρθουν οι δράσεις και πρωτοβουλίες 
«Marie Curie» πιο κοντά στις 
πραγματικές ανάγκες του βιομηχανικού 
τομέα όσον αφορά την ερευνητική 
κατάρτιση, την ανάπτυξη της 
σταδιοδρομίας και τη μεταφορά γνώσεων 
του ακαδημαϊκού κόσμου·

Or. es

Τροπολογία 219
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επικροτεί τη σταθερή πρόοδο που 
σημειώνεται προς μια ισορροπημένη 
συμμετοχή ανδρών και γυναικών στο 
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πρόγραμμα πλαίσιο· συμφωνεί ότι πρέπει 
να ενισχυθούν τα μέτρα που προωθούν τη 
συμμετοχή των γυναικών σε ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των έργων, και ότι η 
Επιτροπή πρέπει να ανανεώσει την 
προσέγγισή της για την προώθηση των 
γυναικών επιστημόνων και πρέπει να 
στοχεύει στην κινητοποίηση των κρατών 
μελών για την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων·
υπογραμμίζει ότι ο στόχος για την 
επίτευξη ποσοστού συμμετοχής γυναικών 
40% στο πρόγραμμα και τις 
συμβουλευτικές επιτροπές πρέπει να 
υλοποιηθεί·

Or. de

Τροπολογία 220
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί την εισαγωγή μιας νέας 
συνιστώσας κινητικότητας, την οποία 
υποστηρίζει ήδη το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η οποία θα μπορούσε να 
αυξήσει την κινητικότητα και να 
ενισχύσει τη χρηματοδότηση ενός 
κορυφαίου σε παγκόσμιο επίπεδο 
ερευνητικού τομέα στην Ευρώπη, μέσω 
ενός «κουπονιού» έρευνας που θα 
ακολουθεί τους ερευνητές που 
μετακινούνται σε πανεπιστήμιο ή 
ερευνητικό ίδρυμα σε άλλο κράτος μέλος, 
στηρίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν τη 
χρηματοδότηση των πιο ελκυστικών και 
εμπνευσμένων ερευνητικών έργων και 
δημιουργώντας μια κρίσιμη μάζα 
ερευνητών και πόρων βάσει των γνώσεων 
και του οράματος της επιστημονικής 
κοινότητας και κορυφαίων ερευνητών·
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Or. en

Τροπολογία 221
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι η πλήρης υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) 
απαιτεί τη λήψη νομοθετικών μέτρων 
που θα επιτρέπουν σε όλους τους φορείς 
της ΕΕ να συμμετέχουν στα εθνικά 
προγράμματα, με τις προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών των επιμέρους 
κρατών μελών να είναι ανοικτές σε όλους 
και τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση 
των κανόνων, των διαδικασιών, των 
συμβάσεων και των κριτηρίων 
αξιολόγησης·

Or. it

Τροπολογία 222
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επιδοκιμάζει το αίτημα που υπάρχει 
από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για την 
ανάγκη ύπαρξης έμπειρων ειδικών από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την 
έναρξη του προγράμματος με στόχο την 
καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος 
και την αποφυγή σφαλμάτων· 

Or. el
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Τροπολογία 223
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην κινητικότητα των 
ερευνητών στην Ευρώπη προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εκτεταμένη διάδοση 
γνώσεων και να εξασφαλιστεί ότι η 
καινοτόμος έρευνα αιχμής σε διάφορους 
επιστημονικούς τομείς επωφελείται από 
προσηλωμένους και ικανούς ερευνητές, 
καθώς και από αυξημένους 
χρηματοδοτικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 224
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 
καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· η δύναμη 
της ΕΕ έγκειται στο δίκτυο μεγάλων και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων: οι 
καινοτόμες ΜΜΕ καθώς και οι 
υφιστάμενοι καινοτόμοι βιομηχανικοί 
τομείς διαδραματίζουν στο πλαίσιο αυτό 
καθοριστικό ρόλο κατά την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 225
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 
καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την 
προώθηση της υιοθέτησης από την αγορά 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και 
τη δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 
καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 226
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 
καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών και τη δημιουργία δημόσιων 
οφελών· οι καινοτόμες ΜΜΕ 
διαδραματίζουν στο πλαίσιο αυτό 
καθοριστικό ρόλο κατά την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 227
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· η 
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καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτόμων ΜΜΕ, διαδραματίζει στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 228
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 
καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· η 
καινοτόμος βιομηχανία, ειδικότερα οι
ΜΜΕ διαδραματίζουν στο πλαίσιο αυτό 
καθοριστικό ρόλο κατά την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 229
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Pilar del
Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 
καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 
καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη και την εισαγωγή στην αγορά
νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 230
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 
καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 
καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών·

Or. en

Τροπολογία 231
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 
καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 
επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα οι 
καινοτόμες ΜΜΕ, διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

Or. da

Τροπολογία 232
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 
καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία γνώσης και δημόσιου πλούτου· 
οι καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

Or. ro

Τροπολογία 233
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών και τη 
δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 
καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

16. αυτό το επίπεδο πρέπει να καλύπτει 
την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών και 
τη δημιουργία δημόσιου πλούτου· οι 
καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο 
πλαίσιο αυτό καθοριστικό ρόλο κατά την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 234
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
ενθαρρυνθούν οι νέοι να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
και να υποστηριχθούν οι νέοι 
επιχειρηματίες που συνεισφέρουν σε 
δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας και να αξιοποιηθούν τα 
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αποτελέσματα για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών ή 
περιφερειακών κοινοτήτων τους, καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν το πρόγραμμα Erasmus για 
νέους επιχειρηματίες, επίσης εντός του 
μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου, και να αυξήσουν τη 
χρηματοδότηση που διατίθεται στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα·

Or. ro

Τροπολογία 235
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα στη συμμετοχή 
των ΜΜΕ προκειμένου να διευκολύνεται η 
αξιοποίηση των νέων αντιλήψεων και 
ευκαιριών που εμφανίζονται με ευέλικτο 
και αποτελεσματικό τρόπο ανοίγοντας 
νέους δρόμους καινοτομίας·

17. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα στη συμμετοχή 
των ΜΜΕ προκειμένου να διευκολύνεται η 
αξιοποίηση των νέων αντιλήψεων και 
ευκαιριών που εμφανίζονται με ευέλικτο 
και αποτελεσματικό τρόπο ανοίγοντας 
νέους δρόμους καινοτομίας· επίσης, 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο όγκος των 
δραστηριοτήτων καινοτομίας 
διαμορφώνει το κλίμα καινοτομίας, κάτι 
που επιβεβαιώνει την ιδέα ότι οι 
καινοτόμες δραστηριότητες πρέπει να 
συγκεντρώνονται σε μικρούς ομίλους· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι η επιτυχία των 
δραστηριοτήτων καινοτομίας εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες και 
την εμπειρία του διοικητικού 
προσωπικού·

Or. lt

Τροπολογία 236
Juozas Imbrasas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα στη συμμετοχή 
των ΜΜΕ προκειμένου να διευκολύνεται η 
αξιοποίηση των νέων αντιλήψεων και 
ευκαιριών που εμφανίζονται με ευέλικτο 
και αποτελεσματικό τρόπο ανοίγοντας 
νέους δρόμους καινοτομίας·

17. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα στη συμμετοχή 
των ΜΜΕ προκειμένου να διευκολύνεται η 
αξιοποίηση των νέων αντιλήψεων και 
ευκαιριών που εμφανίζονται με ευέλικτο 
και αποτελεσματικό τρόπο ανοίγοντας 
νέους δρόμους καινοτομίας· επίσης, 
υπογραμμίζει ότι ο όγκος των 
δραστηριοτήτων καινοτομίας επηρεάζει 
το κλίμα καινοτομίας, επιβεβαιώνοντας 
την ιδέα ότι οι καινοτόμες 
δραστηριότητες πρέπει να 
συγκεντρώνονται σε μικρές δομικές 
μονάδες· σημειώνει, επιπλέον, ότι η 
επιτυχία των δραστηριοτήτων 
καινοτομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τις δεξιότητες και την εμπειρία του 
διοικητικού προσωπικού·

Or. lt

Τροπολογία 237
Christian Ehler, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Edit 
Herczog, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-
Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα στη συμμετοχή 
των ΜΜΕ προκειμένου να διευκολύνεται η 
αξιοποίηση των νέων αντιλήψεων και 
ευκαιριών που εμφανίζονται με ευέλικτο 
και αποτελεσματικό τρόπο ανοίγοντας 
νέους δρόμους καινοτομίας·

17. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα στη συμμετοχή 
των ΜΜΕ προκειμένου να διευκολύνεται η 
αξιοποίηση των νέων αντιλήψεων και 
ευκαιριών που εμφανίζονται με ευέλικτο 
και αποτελεσματικό τρόπο ανοίγοντας 
νέους δρόμους καινοτομίας· τονίζει ότι 
ένας ειδικός ανά τομέα ορισμός των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή 
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συμμετοχή τους στο ΚΠΣ· υπενθυμίζει 
ότι η μεγάλη διοικητική επιβάρυνση 
οδηγεί σε μείωση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 238
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν 
πλήρως υπόψη οι σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των εταιρειών που εμπίπτουν 
στον τρέχοντα ορισμό των «ΜΜΕ», κατά 
τη διαμόρφωση μέσων στήριξης της 
καινοτομίας· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη στήριξη της 
καινοτομίας στα στάδια ανάπτυξης 
εταιρειών στα οποία έχουν αναγνωριστεί 
αδυναμίες, συγκεκριμένα στη σύσταση, 
την έναρξη λειτουργίας και τα αρχικά 
στάδια· επισημαίνει ότι οι μικρές 
εταιρείες είναι οι βασικοί φορείς 
καινοτομίας στην Ευρώπη και ζητεί 
στήριξη για χρηματοδότηση με 
επιχειρηματικά κεφάλαια για τις 
καινοτόμες επιχειρήσεις· τονίζει την 
ανάγκη προσαρμογής των νέων και των 
υφιστάμενων μέσων ώστε να λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τους περιορισμένους 
πόρους που διαθέτουν αυτές οι εταιρείες, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
διοικητικά και διαδικαστικά εμπόδια που 
σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά προγράμματα· είναι της
άποψης ότι χάρη σε επιτυχή 
προγράμματα όπως το Eurostars έχει 
αποκτηθεί σημαντική εμπειρία όσον 
αφορά την ανταπόκριση στις ανάγκες 
καινοτόμων εταιρειών και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να ενισχυθούν·
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Or. en

Τροπολογία 239
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. εκφράζει την άποψη ότι η αύξηση 
της ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ 
είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στην Ευρώπη· πιστεύει ότι το 
Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής πρέπει να 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντιμετωπίσει 
αυτήν την πρόκληση και, ως εκ τούτου, 
κάθε μελλοντικό μέσο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο με στόχο την καινοτομία στις 
ΜΜΕ πρέπει να είναι πιο 
προσανατολισμένο στις ανάγκες των 
εταιρειών· ως εκ τούτου, ζητεί τη λήψη 
μέτρων για την αύξηση της συμμετοχής 
των ΜΜΕ σε συνεργατικά έργα·

Or. en

Τροπολογία 240
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ενθαρρύνει κάθε είδος συνεργασίας 
μεταξύ πανεπιστημίων, 
χρηματοπιστωτικών αγορών και 
επιχειρήσεων· πιστεύει ότι αυτή η 
συνεργασία είναι θεμελιώδους σημασίας 
για τη διευκόλυνση της σύστασης 
επιχειρήσεων που μπορούν να 
προωθήσουν την καινοτομία και τη 
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βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 241
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. πιστεύει ότι μέσα όπως οι κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη της προσανατολισμένης στη 
βιομηχανία καινοτομίας· τονίζει την 
ανάγκη να ληφθούν αποτελεσματικά 
μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας 
και της ανοικτής πρόσβασης σε αυτά τα 
μέσα από τις ΜΜΕ και τον δημόσιο 
ερευνητικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 242
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. σημειώνει ότι οι δημόσιες συμβάσεις 
προσφέρουν μια ανεκμετάλλευτη ευκαιρία 
για την προώθηση της καινοτομίας που 
βασίζεται στην έρευνα και ανάπτυξη· 
τονίζει την ανάγκη λήψης νέων μέτρων 
για τη στήριξη προεμπορικών δημόσιων 
συμβάσεων και τον εντοπισμό ευκαιριών 
σύναψης προεμπορικών δημόσιων 
συμβάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα· επιπλέον, προτείνει 
τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού 
μέσου – την Τράπεζα ΕΕ-ΜΜΕ – που θα 
πρέπει να λειτουργεί σε συνεργασία με 
εθνικά σημεία επαφής και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ορίζουν 
τα κράτη μέλη·

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα·

Or. de

Τροπολογία 244
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 
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επιχειρηματικότητα· επιπλέον, προτείνει 
τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού 
μέσου – την Τράπεζα ΕΕ-ΜΜΕ – που θα 
πρέπει να λειτουργεί σε συνεργασία με 
εθνικά σημεία επαφής και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ορίζουν 
τα κράτη μέλη·

επιχειρηματικότητα·

Or. de

Τροπολογία 245
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα· επιπλέον, προτείνει 
τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού 
μέσου – την Τράπεζα ΕΕ-ΜΜΕ – που θα 
πρέπει να λειτουργεί σε συνεργασία με 
εθνικά σημεία επαφής και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ορίζουν 
τα κράτη μέλη·

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 246
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα· επιπλέον, προτείνει 
τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού 
μέσου – την Τράπεζα ΕΕ-ΜΜΕ – που θα 
πρέπει να λειτουργεί σε συνεργασία με 
εθνικά σημεία επαφής και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ορίζουν 
τα κράτη μέλη·

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 247
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα· επιπλέον, προτείνει
τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού
μέσου – την Τράπεζα ΕΕ-ΜΜΕ – που θα 
πρέπει να λειτουργεί σε συνεργασία με
εθνικά σημεία επαφής και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ορίζουν 
τα κράτη μέλη·

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα· υπενθυμίζει ότι η 
Χρηματοδοτική Διευκόλυνση 
Καταμερισμού του Κινδύνου (RSFF) έχει 
αποδειχθεί επιτυχημένο μέσο για τη 
χρηματοδότηση της καινοτομίας· 
πιστεύει ότι η RSFF θα πρέπει να 
εφαρμοστεί περαιτέρω κατά τέτοιον
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τρόπο ώστε η χορήγηση πόρων σε 
χαμηλό επίπεδο να είναι δυνατή μέσω 
εθνικών ενδιάμεσων φορέων·

Or. en

Τροπολογία 248
Christian Ehler, Jorgo Chatzimarkakis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena
Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, 
Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα· επιπλέον, προτείνει
τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού
μέσου – την Τράπεζα ΕΕ-ΜΜΕ – που θα 
πρέπει να λειτουργεί σε συνεργασία με
εθνικά σημεία επαφής και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ορίζουν 
τα κράτη μέλη·

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα· υπενθυμίζει ότι η 
Χρηματοδοτική Διευκόλυνση 
Καταμερισμού του Κινδύνου (RSFF) έχει 
αποδειχθεί επιτυχημένο μέσο για τη 
χρηματοδότηση της καινοτομίας· 
πιστεύει ότι η RSFF θα πρέπει να 
εφαρμοστεί περαιτέρω κατά τέτοιον
τρόπο ώστε η χορήγηση πόρων σε 
χαμηλό επίπεδο να είναι δυνατή μέσω 
εθνικών ενδιάμεσων φορέων·

Or. en

Τροπολογία 249
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα· επιπλέον, προτείνει τη 
δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού 
μέσου – την Τράπεζα ΕΕ-ΜΜΕ – που θα 
πρέπει να λειτουργεί σε συνεργασία με 
εθνικά σημεία επαφής και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ορίζουν 
τα κράτη μέλη·

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα· επιπλέον, προτείνει να 
εξετάσει η Επιτροπή τη διενέργεια μιας 
εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με τη 
δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου 
χρηματοδοτικού μέσου –την Τράπεζα ΕΕ-
ΜΜΕ– εξακολουθώντας ταυτόχρονα να 
υποστηρίζει τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις· 
πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με εθνικά σημεία επαφής και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ορίζουν 
τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 250
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ σε 
συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε 
υψηλότερες πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και 
σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας 
κυρίως έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων 
ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά 
ταμεία που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα· επιπλέον, προτείνει τη 
δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού 
μέσου – την Τράπεζα ΕΕ-ΜΜΕ – που θα 

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο 
επίπεδο αυτό καλύπτεται από 
χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ που 
παρέχεται από την ΕΤΕπ, 
χρηματοδότηση σε συνδυασμό με το 
ΠΑΚ, την πρόσβαση σε υψηλότερες 
πιστώσεις μέσω του ΕΤαΕ και σε ειδικά 
δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας κυρίως 
έργα κάτω των 50 εκατομμυρίων ευρώ), 
και συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία 
που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα· επιπλέον, προτείνει τη 
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πρέπει να λειτουργεί σε συνεργασία με 
εθνικά σημεία επαφής και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ορίζουν 
τα κράτη μέλη·

δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού 
μέσου –την Τράπεζα ΕΕ-ΜΜΕ– που θα 
πρέπει να λειτουργεί σε συνεργασία με 
εθνικά σημεία επαφής και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ορίζουν 
τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 251
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. είναι της άποψης ότι το ευρωπαϊκό 
κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου, που 
προέρχεται και από δημόσιους και από 
ιδιωτικούς πόρους, αποτελεί επίσης 
θεμελιώδες μέσο για τη 
συγχρηματοδότηση ολόκληρου του 
κύκλου της καινοτομίας, από την έρευνα 
έως την υιοθέτηση από την αγορά· 
υπογραμμίζει την επιτυχία της 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
Καταμερισμού του Κινδύνου (RSFF) και 
προτείνει την ενίσχυση των ευρωπαϊκών 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου με 
διασυνοριακές πρωτοβουλίες κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου που 
συμπληρώνονται από συνεισφορές από 
ευρωπαϊκά ταμεία·

Or. es

Τροπολογία 252
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Lena 
Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika 
Niebler, Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι ο ΕΣΕ θα επωφελείται σε 
μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία μιας 
Τράπεζας επενδύσεων ΕΕ-ΜΜΕ με 
στόχο να ενισχυθεί η πολιτική καινοτομία 
της ΕΕ καλύπτοντας τον ελλείποντα 
κρίκο: τη μικρή συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
προγράμματα της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 253
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι ο ΕΣΕ θα επωφελείται σε 
μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία μιας 
Τράπεζας επενδύσεων ΕΕ-ΜΜΕ με 
στόχο να ενισχυθεί η πολιτική καινοτομία 
της ΕΕ καλύπτοντας τον ελλείποντα 
κρίκο: τη μικρή συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
προγράμματα της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 254
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι ο ΕΣΕ θα επωφελείται σε 
μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία μιας 
Τράπεζας επενδύσεων ΕΕ-ΜΜΕ με 
στόχο να ενισχυθεί η πολιτική καινοτομία 
της ΕΕ καλύπτοντας τον ελλείποντα 

διαγράφεται
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κρίκο: τη μικρή συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
προγράμματα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 255
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι ο ΕΣΕ θα επωφελείται σε 
μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία μιας
Τράπεζας επενδύσεων ΕΕ-ΜΜΕ με στόχο 
να ενισχυθεί η πολιτική καινοτομία της ΕΕ 
καλύπτοντας τον ελλείποντα κρίκο: τη 
μικρή συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
προγράμματα της ΕΕ·

19. πιστεύει ότι ο ΕΣΕ θα επωφελείται σε 
μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία 
περισσότερων προγραμμάτων που θα 
είναι προσαρμοσμένα στις ΜΜΕ με στόχο 
να ενισχυθεί η πολιτική καινοτομία της ΕΕ 
καλύπτοντας τον ελλείποντα κρίκο: τη 
μικρή συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
προγράμματα της ΕΕ· πιστεύει ότι πρέπει 
να καταβληθούν προσπάθειες όχι μόνον 
όσον αφορά την απλούστευση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ, αλλά και όσον 
αφορά τη συμμετοχή τους στον 
καθορισμό των ερευνητικών 
θεματολογίων και την καλύτερη 
πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και 
συμβουλές του τομέα της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας· ζητεί 
επίσης να δοθεί προσοχή στην 
υποστήριξη μη καινοτόμων ΜΜΕ ώστε 
να μπορούν να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες του τομέα της έρευνας, 
της ανάπτυξης και της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 256
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι ο ΕΣΕ θα επωφελείται σε 
μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία μιας 
Τράπεζας επενδύσεων ΕΕ-ΜΜΕ με 
στόχο να ενισχυθεί η πολιτική καινοτομία
της ΕΕ καλύπτοντας τον ελλείποντα 
κρίκο: τη μικρή συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
προγράμματα της ΕΕ·

19. πιστεύει ότι ο ΕΣΕ θα επωφελείται σε 
μεγάλο βαθμό από την προώθηση της 
πολιτικής καινοτομίας της ΕΕ και την 
ενίσχυση της μικρής συμμετοχής των 
ΜΜΕ σε προγράμματα της ΕΕ, για 
παράδειγμα μέσω της ευκολότερης 
πρόσβασης σε κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου·

Or. de

Τροπολογία 257
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι ο ΕΣΕ θα επωφελείται σε 
μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία μιας 
Τράπεζας επενδύσεων ΕΕ-ΜΜΕ με στόχο 
να ενισχυθεί η πολιτική καινοτομία της ΕΕ 
καλύπτοντας τον ελλείποντα κρίκο: τη 
μικρή συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
προγράμματα της ΕΕ·

19. πιστεύει ότι ο ΕΣΕ θα επωφελείται σε 
μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία μιας 
Τράπεζας επενδύσεων ΕΕ-ΜΜΕ, που θα 
μπορούσε να θεωρείται ειδικό σκέλος της 
ΕΤΕπ, πλήρως αφιερωμένο σε έργα 
καινοτομίας των ΜΜΕ, με στόχο να 
ενισχυθεί η πολιτική καινοτομία της ΕΕ 
καλύπτοντας τον ελλείποντα κρίκο: τη 
μικρή συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
προγράμματα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 258
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι ο ΕΣΕ θα επωφελείται σε 19. πιστεύει ότι ο ΕΣΕ θα επωφελείται σε 
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μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία μιας 
Τράπεζας επενδύσεων ΕΕ-ΜΜΕ με στόχο 
να ενισχυθεί η πολιτική καινοτομία της ΕΕ 
καλύπτοντας τον ελλείποντα κρίκο: τη 
μικρή συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
προγράμματα της ΕΕ·

μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία μιας 
ειδικής για τις ΜΜΕ δράσης στο πλαίσιο 
της ΕΤΕπ με στόχο να ενισχυθεί η 
πολιτική καινοτομία της ΕΕ καλύπτοντας 
τον ελλείποντα κρίκο: τη μικρή συμμετοχή 
των ΜΜΕ σε προγράμματα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 259
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
παροχή ολοκληρωμένης χρηματοδότησης 
προς τις ΜΜΕ (ιδίως, κατά το στάδιο της 
σύστασης) που θα καλύπτει ολόκληρο τον 
κύκλο καινοτομίας· σημειώνει ότι τα 
χρηματοδοτικά μέσα που προσφέρονται 
για καινοτόμες ΜΜΕ πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω και να 
καταστούν πιο προσιτά· υποστηρίζει την 
πρόταση για τη δημιουργία ενός 
συμπληρωματικού μέσου σε περιφερειακό 
επίπεδο βάσει της αρχής που διέπει τη 
Χρηματοδοτική Διευκόλυνση 
Καταμερισμού του Κινδύνου (RSFF)·

Or. pl

Τροπολογία 260
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
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μέτρα και μέσα σε εθνικό επίπεδο με 
σκοπό τη διασφάλιση των απαραίτητων 
δανείων για ΜΜΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συγχρηματοδότηση που 
είναι αναγκαία για τη συμμετοχή τους σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας·

Or. ro

Τροπολογία 261
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. είναι της γνώμης, επίσης, ότι το 
μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να 
προωθεί τις δραστηριότητες καινοτομίας 
μέσω καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων·

Or. es

Τροπολογία 262
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι για την αύξηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ απαιτούνται μέσα 
κατάλληλης χρηματοδότησης που 
ανταποκρίνονται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους, 
συμπεριλαμβανομένου μεγαλύτερου 
περιθωρίου ανεκτού κινδύνου σφάλματος, 
και ότι στο σενάριο αυτό θα πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο χορήγησης 
δανείων με ευνοϊκούς όρους που θα 
επιστρέφονται σε περίπτωση επιτυχούς 

20. τονίζει ότι για την αύξηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ απαιτούνται μέσα 
κατάλληλης χρηματοδότησης που 
ανταποκρίνονται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους, και ότι στο σενάριο 
αυτό θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
χορήγησης δανείων με ευνοϊκούς όρους 
που θα επιστρέφονται σε περίπτωση 
επιτυχούς χρησιμοποίησης, εξαιρουμένων 
των διοικητικών δαπανών· προκειμένου να 
επιτραπεί η υιοθέτηση μιας προσέγγισης 
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χρησιμοποίησης, εξαιρουμένων των 
διοικητικών δαπανών·

που βασίζεται περισσότερο στην 
εμπιστοσύνη και έχει μεγαλύτερη ανοχή 
στους κινδύνους, προς όφελος των ΜΜΕ 
και άλλων συμμετεχόντων στο ΚΠΣ, το 
περιθώριο ανεκτού κινδύνου σφάλματος 
πρέπει να αυξηθεί·

Or. en

Τροπολογία 263
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι για την αύξηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ απαιτούνται μέσα 
κατάλληλης χρηματοδότησης που 
ανταποκρίνονται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους, 
συμπεριλαμβανομένου μεγαλύτερου 
περιθωρίου ανεκτού κινδύνου σφάλματος, 
και ότι στο σενάριο αυτό θα πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο χορήγησης 
δανείων με ευνοϊκούς όρους που θα 
επιστρέφονται σε περίπτωση επιτυχούς 
χρησιμοποίησης, εξαιρουμένων των 
διοικητικών δαπανών·

20. τονίζει ότι για την αύξηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ απαιτούνται μέσα 
κατάλληλης χρηματοδότησης που 
ανταποκρίνονται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους, και ότι στο σενάριο 
αυτό θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
χορήγησης δανείων με ευνοϊκούς όρους 
που θα επιστρέφονται σε περίπτωση 
επιτυχούς χρησιμοποίησης, εξαιρουμένων 
των διοικητικών δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 264
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι για την αύξηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ απαιτούνται μέσα 
κατάλληλης χρηματοδότησης που 

20. τονίζει ότι για την αύξηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ απαιτούνται μέσα 
κατάλληλης χρηματοδότησης που 
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ανταποκρίνονται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους, 
συμπεριλαμβανομένου μεγαλύτερου 
περιθωρίου ανεκτού κινδύνου σφάλματος, 
και ότι στο σενάριο αυτό θα πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο χορήγησης 
δανείων με ευνοϊκούς όρους που θα 
επιστρέφονται σε περίπτωση επιτυχούς 
χρησιμοποίησης, εξαιρουμένων των 
διοικητικών δαπανών·

ανταποκρίνονται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους, 
συμπεριλαμβανομένου μεγαλύτερου 
περιθωρίου ανεκτού κινδύνου σφάλματος, 
και ότι στο σενάριο αυτό θα πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο χορήγησης 
δανείων με ευνοϊκούς όρους που θα 
επιστρέφονται σε περίπτωση επιτυχούς 
χρησιμοποίησης, εξαιρουμένων των 
διοικητικών δαπανών· λαμβάνει υπόψη ότι 
οι απλοποιημένοι κανόνες και η 
διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης 
αποτελούν βασικές παραμέτρους για τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 265
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι για την αύξηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ απαιτούνται μέσα 
κατάλληλης χρηματοδότησης που 
ανταποκρίνονται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους, 
συμπεριλαμβανομένου μεγαλύτερου 
περιθωρίου ανεκτού κινδύνου σφάλματος, 
και ότι στο σενάριο αυτό θα πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο χορήγησης 
δανείων με ευνοϊκούς όρους που θα 
επιστρέφονται σε περίπτωση επιτυχούς 
χρησιμοποίησης, εξαιρουμένων των 
διοικητικών δαπανών·

20. τονίζει ότι για την αύξηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ απαιτούνται μέσα 
κατάλληλης χρηματοδότησης που 
ανταποκρίνονται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους, 
συμπεριλαμβανομένου μεγαλύτερου 
περιθωρίου ανεκτού κινδύνου σφάλματος 
και συντομότερου διαστήματος μεταξύ 
της υποβολής της πρότασης και της 
υλοποίησης του έργου/των 
αποτελεσμάτων στην αγορά, και ότι στο 
σενάριο αυτό θα πρέπει να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο χορήγησης δανείων με 
ευνοϊκούς όρους που θα επιστρέφονται σε 
περίπτωση επιτυχούς χρησιμοποίησης, 
εξαιρουμένων των διοικητικών δαπανών·

Or. en
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Τροπολογία 266
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι για την αύξηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ απαιτούνται μέσα 
κατάλληλης χρηματοδότησης που 
ανταποκρίνονται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους, 
συμπεριλαμβανομένου μεγαλύτερου 
περιθωρίου ανεκτού κινδύνου σφάλματος, 
και ότι στο σενάριο αυτό θα πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο χορήγησης 
δανείων με ευνοϊκούς όρους που θα 
επιστρέφονται σε περίπτωση επιτυχούς 
χρησιμοποίησης, εξαιρουμένων των 
διοικητικών δαπανών·

20. τονίζει ότι για την αύξηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ απαιτούνται μέσα 
κατάλληλης χρηματοδότησης που 
ανταποκρίνονται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους, 
συμπεριλαμβανομένου μεγαλύτερου 
περιθωρίου ανεκτού κινδύνου σφάλματος 
όσον αφορά μικρότερα ποσά, και στο 
σενάριο αυτό συνιστά εντόνως να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο χορήγησης 
δανείων με ευνοϊκούς όρους που θα 
επιστρέφονται σε περίπτωση επιτυχούς 
χρησιμοποίησης, εξαιρουμένων των 
διοικητικών δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 267
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι για την αύξηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ απαιτούνται μέσα 
κατάλληλης χρηματοδότησης που 
ανταποκρίνονται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους, 
συμπεριλαμβανομένου μεγαλύτερου 
περιθωρίου ανεκτού κινδύνου σφάλματος, 
και ότι στο σενάριο αυτό θα πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο χορήγησης 
δανείων με ευνοϊκούς όρους που θα 
επιστρέφονται σε περίπτωση επιτυχούς 
χρησιμοποίησης, εξαιρουμένων των 
διοικητικών δαπανών·

20. τονίζει ότι για την αύξηση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ απαιτούνται μέσα 
κατάλληλης χρηματοδότησης που 
ανταποκρίνονται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους, 
συμπεριλαμβανομένων της μεγαλύτερης 
ευελιξίας με τους συγκεκριμένους 
στόχους των έργων και του μεγαλύτερου 
περιθωρίου ανεκτού κινδύνου σφάλματος, 
και ότι στο σενάριο αυτό θα πρέπει να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο χορήγησης 
δανείων με ευνοϊκούς όρους που θα 
επιστρέφονται σε περίπτωση επιτυχούς 
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χρησιμοποίησης, εξαιρουμένων των 
διοικητικών δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 268
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. πιστεύει ότι η ενίσχυση των μέσων 
του ΠΑΚ είναι ζωτικής σημασίας, όπως 
επίσης και η προώθηση νέων μέσων και 
προγραμμάτων που υποστηρίζουν την 
ικανότητα των ΜΜΕ για διαχείριση της 
καινοτομίας (όπως τα κουπόνια 
καινοτομίας)· υποστηρίζει την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες έρευνας και καινοτομίας 
όπως κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας με 
βάση τα πανεπιστήμια και άλλες 
επιχειρηματικές υπηρεσίες που 
βασίζονται στη γνώση (διαμόρφωση 
επιχειρηματικού μοντέλου, αξιολόγηση 
κινδύνου κ.λπ.)· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή τη σημασία της στήριξης των 
ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο, για παράδειγμα 
μέσω της συμμετοχής κέντρων έρευνας, 
εμπορικών επιμελητηρίων, οργανώσεων 
επιχειρήσεων και ομίλων καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 269
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει την ανάγκη πιο ενεργού 
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συμμετοχής των κατασκευαστών στο 
επόμενο κοινό πλαίσιο στρατηγικής 
παρέχοντας σημαντική χρηματοδότηση 
σε έργα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, ανάλογα με 
την τεχνολογική ωριμότητα των εν λόγω 
έργων·

Or. fr

Τροπολογία 270
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν 
για τη συμμετοχή των ΜΜΕ τα 
συντομότερα και προβλέψιμα διαστήματα 
που μεσολαβούν μέχρι τη χορήγηση της 
επιδότησης·

Or. en

Τροπολογία 271
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. πιστεύει επίσης ότι πρέπει να 
παρέχεται καλύτερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση για τη σύσταση 
καινοτόμων επιχειρήσεων και ότι πρέπει 
να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται 
έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη 
καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων 
που είναι αναγκαία για την εισαγωγή 
καινοτομίας στην αγορά με τη μορφή
νέων προϊόντων και υπηρεσιών·
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Or. en

Τροπολογία 272
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει ένα πρόγραμμα καινοτόμου 
έρευνας της ΕΕ για μικρές επιχειρήσεις 
(SBIR), με στόχο την εξεύρεση 
καινοτόμων λύσεων σε συγκεκριμένες 
ανάγκες του δημόσιου τομέα, μέσω της 
συμμετοχής μικρών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς ιδεών που οδηγούν στη 
σύναψη βραχυπρόθεσμων συμβάσεων 
ανάπτυξης, προωθώντας ταυτόχρονα την 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 273
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει την άποψη ότι κάθε είδος 
καινοτομίας δεν βασίζεται στην έρευνα και 
ότι κάθε μορφής έρευνα δεν στοχεύει στην 
καινοτομία· πιστεύει συνεπώς ότι η 
προτεινόμενη αναδιοργάνωση πρέπει να 
καλύπτει τον πλήρη κύκλο καινοτομίας, 
από το σχεδιασμό στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
τεχνολογικής, οικολογικής και κοινωνικής 
καινοτομίας·

21. υποστηρίζει την άποψη ότι κάθε είδος 
καινοτομίας δεν βασίζεται στην έρευνα και 
ότι κάθε μορφής έρευνα δεν στοχεύει στην 
καινοτομία· πιστεύει συνεπώς ότι η 
προτεινόμενη αναδιοργάνωση πρέπει να 
καλύπτει τον πλήρη κύκλο καινοτομίας, 
από το σχεδιασμό στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
τεχνολογικής, οικολογικής και κοινωνικής 
καινοτομίας· πιστεύει ότι αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει νέα σχέδια και 
προγράμματα που προωθούν την 
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ανταλλαγή γνώσεων μεγάλης κοινωνικής 
ωφέλειας μέσω συγκεκριμένων όρων 
κατά τη μετατροπή της καινοτομίας σε 
προϊόντα της αγοράς, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η οικονομική προσιτότητα 
και η θεμιτή χρήση της δημόσιας 
χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα της 
έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 274
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει την άποψη ότι κάθε είδος 
καινοτομίας δεν βασίζεται στην έρευνα και 
ότι κάθε μορφής έρευνα δεν στοχεύει στην 
καινοτομία· πιστεύει συνεπώς ότι η 
προτεινόμενη αναδιοργάνωση πρέπει να 
καλύπτει τον πλήρη κύκλο καινοτομίας, 
από το σχεδιασμό στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
τεχνολογικής, οικολογικής και κοινωνικής 
καινοτομίας·

21. υποστηρίζει την άποψη ότι κάθε είδος 
καινοτομίας δεν βασίζεται στην έρευνα και 
ότι κάθε μορφής έρευνα δεν στοχεύει στην 
καινοτομία· πιστεύει συνεπώς ότι η 
προτεινόμενη αναδιοργάνωση πρέπει να 
καλύπτει τον πλήρη κύκλο καινοτομίας, 
από το σχεδιασμό στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
τεχνολογικής, οικολογικής και κοινωνικής 
καινοτομίας και της καινοτομίας σε σχέση 
με υπηρεσίες, διαδικασίες και 
οργανωτικές πτυχές, προωθώντας την 
εφαρμογή μηχανισμών –στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων, για παράδειγμα–
που διευκολύνουν την ευρεία διάδοση 
καινοτόμων πρακτικών·

Or. it

Τροπολογία 275
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει την άποψη ότι κάθε είδος 
καινοτομίας δεν βασίζεται στην έρευνα και 
ότι κάθε μορφής έρευνα δεν στοχεύει στην 
καινοτομία· πιστεύει συνεπώς ότι η 
προτεινόμενη αναδιοργάνωση πρέπει να 
καλύπτει τον πλήρη κύκλο καινοτομίας, 
από το σχεδιασμό στην αγορά,
συμπεριλαμβανομένης της μη
τεχνολογικής, οικολογικής και κοινωνικής 
καινοτομίας·

21. υποστηρίζει την άποψη ότι κάθε είδος 
καινοτομίας δεν βασίζεται στην έρευνα και 
ότι κάθε μορφής έρευνα δεν στοχεύει στην 
καινοτομία· πιστεύει συνεπώς ότι η 
προτεινόμενη αναδιοργάνωση πρέπει να 
καλύπτει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με την καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
τεχνολογικής, οικολογικής και κοινωνικής 
καινοτομίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
ότι η καινοτομία είναι συχνά μια 
διαδικασία που διέπεται από εμπορικά 
κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 276
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει την άποψη ότι κάθε είδος
καινοτομίας δεν βασίζεται στην έρευνα και 
ότι κάθε μορφής έρευνα δεν στοχεύει στην 
καινοτομία· πιστεύει συνεπώς ότι η 
προτεινόμενη αναδιοργάνωση πρέπει να 
καλύπτει τον πλήρη κύκλο καινοτομίας, 
από το σχεδιασμό στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
τεχνολογικής, οικολογικής και κοινωνικής 
καινοτομίας·

21. υποστηρίζει την άποψη ότι κάθε είδος 
καινοτομίας δεν βασίζεται στην έρευνα και 
ότι κάθε μορφής έρευνα δεν στοχεύει στην 
καινοτομία· πιστεύει συνεπώς ότι η 
προτεινόμενη αναδιοργάνωση πρέπει να 
καλύπτει τον πλήρη κύκλο καινοτομίας, 
από το σχεδιασμό στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
τεχνολογικής, οικολογικής και κοινωνικής 
καινοτομίας και της καινοτομίας σε σχέση 
με υπηρεσίες, διαδικασίες και 
οργανωτικές πτυχές·

Or. it

Τροπολογία 277
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει την άποψη ότι κάθε είδος 
καινοτομίας δεν βασίζεται στην έρευνα και 
ότι κάθε μορφής έρευνα δεν στοχεύει στην 
καινοτομία· πιστεύει συνεπώς ότι η 
προτεινόμενη αναδιοργάνωση πρέπει να 
καλύπτει τον πλήρη κύκλο καινοτομίας, 
από το σχεδιασμό στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
τεχνολογικής, οικολογικής και κοινωνικής 
καινοτομίας·

21. υποστηρίζει την άποψη ότι κάθε είδος 
καινοτομίας δεν βασίζεται στην έρευνα και 
ότι κάθε μορφής έρευνα δεν στοχεύει στην 
καινοτομία· πιστεύει συνεπώς ότι η 
προτεινόμενη αναδιοργάνωση πρέπει να 
έχει σαν στόχο την αριστεία, και να
καλύπτει τον πλήρη κύκλο καινοτομίας, 
από το σχεδιασμό στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
τεχνολογικής, οικολογικής και κοινωνικής 
καινοτομίας·

Or. el

Τροπολογία 278
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει την άποψη ότι κάθε είδος 
καινοτομίας δεν βασίζεται στην έρευνα και 
ότι κάθε μορφής έρευνα δεν στοχεύει στην 
καινοτομία· πιστεύει συνεπώς ότι η 
προτεινόμενη αναδιοργάνωση πρέπει να 
καλύπτει τον πλήρη κύκλο καινοτομίας, 
από το σχεδιασμό στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
τεχνολογικής, οικολογικής και κοινωνικής
καινοτομίας·

21. υποστηρίζει την άποψη ότι κάθε είδος 
καινοτομίας δεν βασίζεται στην έρευνα και 
ότι κάθε μορφής έρευνα δεν στοχεύει στην 
καινοτομία· πιστεύει συνεπώς ότι η 
προτεινόμενη αναδιοργάνωση πρέπει να 
καλύπτει τον πλήρη κύκλο καινοτομίας, 
από το σχεδιασμό στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
τεχνολογικής και οικολογικής καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 279
Teresa Riera Madurell
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. τονίζει, ωστόσο, ότι ορισμένα από τα 
μέσα του ΠΑΚ θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τη φυσική προέκταση του 
μελλοντικού προγράμματος πλαισίου, 
εξασφαλίζοντας συνέχεια στα ευρωπαϊκά 
έργα έρευνας και καινοτομίας· είναι της
άποψης ότι οι τεχνολογίες που 
αναπτύσσονται σε έργα του 
προγράμματος πλαισίου θα μπορούσαν να 
επεκταθούν σε καινοτόμα έργα:
- διάδοση της χρήσης τους σε διάφορους 
βιομηχανικούς τομείς και τομείς παροχής 
υπηρεσιών,
- παρουσίαση περαιτέρω πρόσθετων 
εφαρμογών σε συναφείς ή 
συμπληρωματικούς τομείς·

Or. es

Τροπολογία 280
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ζητεί να παρασχεθούν μέσα για την 
ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας από 
την έρευνα στη βιομηχανική εφαρμογή 
και καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
μηχανισμούς για τη στήριξη 
επιχειρήσεων που είναι έτοιμες να 
καταβάλουν προσπάθειες για την 
εμπορική διάθεση της τεχνολογίας τους 
και την επικύρωση της ιδέας·

Or. en
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Τροπολογία 281
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. αναγνωρίζει την ανάγκη σύνδεσης 
της καινοτομίας στις υπηρεσίες, της 
κοινωνικής και οικολογικής καινοτομίας 
με την τεχνολογική καιτονομία, τη 
διαμόρφωση νέων εταιρικών σχέσεων 
που συνδέουν οργανισμούς έρευνας και 
ανάπτυξης με επιχειρήσεις, και σε 
επίπεδο υπηρεσιών και στους τομείς 
μεταποίησης·

Or. en

Τροπολογία 282
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει ότι ο ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικός χαρακτήρας του 
επιστημονικού, τεχνολογικού και 
καινοτόμου έργου και η διατήρηση 
τοπικών, επιστημονικών και καινοτόμων 
ικανοτήτων εξαρτάται από το ενδεχόμενο 
επικάλυψης και κατακερματισμού των 
εργασιών σε κάποιο επίπεδο, που σε 
αντίθετη περίπτωση θα συντελούσαν στην 
υπονόμευση της συνεργατικής έρευνας·

22. υπενθυμίζει ότι ο ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικός χαρακτήρας του 
ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνολογικού 
και καινοτόμου έργου και η διατήρηση 
τοπικών, επιστημονικών και καινοτόμων 
ικανοτήτων εξαρτάται από το ενδεχόμενο 
επικάλυψης και κατακερματισμού των 
εργασιών σε κάποιο επίπεδο, που σε 
αντίθετη περίπτωση θα συντελούσαν στην 
υπονόμευση της συνεργατικής έρευνας·

Or. el

Τροπολογία 283
Gunnar Hökmark



PE467.208v01-00 48/100 AM\870997EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει ότι, για την 
αποτελεσματικότερη προσέλκυση 
ιδιωτικών επενδύσεων και για να 
διασφαλιστεί ότι η έρευνα και ανάπτυξη 
συνεισφέρουν όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, πρέπει 
να ληφθούν κατάλληλα μέτρα στο 
πρόγραμμα πλαίσιο για ένα ισχυρό και 
αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο με 
σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας σε αρχικό 
στάδιο κατά την ερευνητική διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 284
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ενθαρρύνει έντονα την εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης για κάθε 
πιθανό συμμετέχοντα, ιδίως για την 
εφαρμογή διατάξεων διαχείρισης, και 
καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια 
για την επιλογή, την αξιολόγηση και 
εκτίμηση των έργων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις δυνατότητες ανέλιξης προς την 
αριστεία·

23. ενθαρρύνει έντονα την εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης για κάθε 
πιθανό συμμετέχοντα, ιδίως για την 
εφαρμογή διατάξεων διαχείρισης, και 
καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια 
για την επιλογή, την αξιολόγηση και 
εκτίμηση των έργων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις δυνατότητες ανέλιξης προς την 
αριστεία· προτείνει στην Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια προορατική προσέγγιση 
βοηθώντας τους δημόσιους φορείς να 
βελτιώσουν το σύστημα διαχείρισής τους 
διεξάγοντας εκτιμήσεις χωρίς 
οικονομικές συνέπειες, οι οποίες θα 
μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους εν λόγω 
φορείς να προβούν σε αρκετές ενέργειες 
για να βελτιώσουν τη διαχείριση των 
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έργων τους και να τις υλοποιήσουν εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας μικρότερης
του ενός έτους·

Or. en

Τροπολογία 285
Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ενθαρρύνει έντονα την εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης για κάθε 
πιθανό συμμετέχοντα, ιδίως για την 
εφαρμογή διατάξεων διαχείρισης, και 
καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια 
για την επιλογή, την αξιολόγηση και 
εκτίμηση των έργων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις δυνατότητες ανέλιξης προς την 
αριστεία·

23. ενθαρρύνει έντονα την εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης για κάθε 
πιθανό συμμετέχοντα, ιδίως για την 
εφαρμογή διατάξεων διαχείρισης, και 
καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια
για την επιλογή, την αξιολόγηση και 
εκτίμηση των έργων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις δυνατότητες ανέλιξης προς την 
αριστεία και τις περιβαλλοντικές, 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
ενός δεδομένου έργου (οικολογικοί 
δείκτες)·

Or. it

Τροπολογία 286
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ενθαρρύνει έντονα την εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης για κάθε 
πιθανό συμμετέχοντα, ιδίως για την 
εφαρμογή διατάξεων διαχείρισης, και 
καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια 
για την επιλογή, την αξιολόγηση και 
εκτίμηση των έργων, λαμβάνοντας υπόψη 

23. ενθαρρύνει έντονα την εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης για κάθε 
πιθανό συμμετέχοντα, ιδίως για την 
εφαρμογή διατάξεων διαχείρισης, και 
καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια 
για την επιλογή, την αξιολόγηση και 
εκτίμηση των έργων·
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τις δυνατότητες ανέλιξης προς την 
αριστεία·

Or. en

Τροπολογία 287
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ενθαρρύνει έντονα την εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης για κάθε 
πιθανό συμμετέχοντα, ιδίως για την 
εφαρμογή διατάξεων διαχείρισης, και 
καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια 
για την επιλογή, την αξιολόγηση και 
εκτίμηση των έργων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις δυνατότητες ανέλιξης προς την 
αριστεία·

23. ενθαρρύνει έντονα την εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης για κάθε 
πιθανό συμμετέχοντα, ιδίως για την 
εφαρμογή διατάξεων διαχείρισης, και 
καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια 
για την επιλογή, την αξιολόγηση και 
εκτίμηση των έργων, λαμβάνοντας υπόψη 
το κριτήριο της αριστείας·

Or. en

Τροπολογία 288
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ενθαρρύνει έντονα την εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης για κάθε 
πιθανό συμμετέχοντα, ιδίως για την 
εφαρμογή διατάξεων διαχείρισης, και 
καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια 
για την επιλογή, την αξιολόγηση και 
εκτίμηση των έργων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις δυνατότητες ανέλιξης προς την 
αριστεία·

23. ενθαρρύνει έντονα την εφαρμογή 
προγραμμάτων κατάρτισης και 
κινητικότητας για κάθε πιθανό 
συμμετέχοντα, ιδίως για την εφαρμογή 
διατάξεων διαχείρισης, και καλεί την 
Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια για την 
επιλογή, την αξιολόγηση και εκτίμηση των 
έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυνατότητες ανέλιξης προς την αριστεία·

Or. el
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Τροπολογία 289
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των 
σχετικών ομάδων χρηστών στη 
διαμόρφωση του θεματολογίου έρευνας 
και ανάπτυξης στο μελλοντικό ΚΠΣ· 
πιστεύει ότι η συμμετοχή των 
επιχειρήσεων στη διαδικασία καθορισμού 
προτεραιοτήτων αποτελεί προϋπόθεση 
για έργα έρευνας, ανάπτυξης, τεχνολογίας 
και καινοτομίας μεγάλου αντικτύπου και 
την αυξημένη συμμετοχή των 
επιχειρήσεων· πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες (ΕΤΠ), που 
συγκεντρώνουν τη βιομηχανία, τις 
ρυθμιστικές αρχές και τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την 
κατάρτιση μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών θεματολογίων σε 
συγκεκριμένους τομείς τεχνολογίας, 
πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο στις συζητήσεις 
καθορισμού προτεραιοτήτων στο πλαίσιο 
του ΚΠΣ·

Or. en

Τροπολογία 290
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. προτείνει, για την περίοδο που 
καλύπτεται από τη στρατηγική Ευρώπη 
2020, το σύνολο ή μέρος των σημαντικών 
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αυξήσεων των πιστώσεων έρευνας που 
απαιτούνται για την εδραίωση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας να 
επιτευχθεί χωρίς αύξηση των φόρων, 
μέσω καλύτερου επιμερισμού των βαρών 
και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών, της ΕΕ και των τοπικών 
αρχών·

Or. fr

Τροπολογία 291
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί ισχυρότερη διακυβερνητική 
συμμετοχή στο πλαίσιο των μέτρων 
κοινού προγραμματισμού, κάτι που 
ενισχύει τη συνεργασία στον τομέα της 
έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 292
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει ότι για την απλούστευση του 
προγράμματος πλαισίου (ΠΠ) απαιτείται 
ένα μεγάλο άλμα και ζητεί την εφαρμογή 
όλων των προσδιορισθέντων μέτρων 
απλούστευσης στο νέο ΠΠ·

Or. en
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Τροπολογία 293
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα) – μετά τον υπότιτλο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει ότι το κοινό πλαίσιο 
στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην υποστήριξη της καινοτομίας στην 
Ευρώπη· ωστόσο, προειδοποιεί για τον 
κίνδυνο υπερβολικής φειδούς στην 
παροχή χρηματοδότησης της έρευνας και
της καινοτομίας σε ποικίλες 
δραστηριότητες, τομείς και στόχους· 
ζητεί τον διπλασιασμό των ευρωπαϊκών 
πόρων που διατίθενται σε 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
προκειμένου να στηριχθεί η επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· 
υπογραμμίζει τον πιο περιεκτικό 
χαρακτήρα του κοινού πλαισίου 
στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας σε σύγκριση 
με το προηγούμενο πρόγραμμα, το ΠΠ7, 
και προειδοποιεί ότι το συγκεκριμένο 
στοιχείο δεν πρέπει να λειτουργήσει ως 
μέσο εξάλειψης της ανάγκης για αυτήν 
την επιθυμητή αύξηση της 
χρηματοδότησης· τονίζει τη σημασία της 
χρήσης ευρωπαϊκών πόρων για τη 
μόχλευση επενδύσεων και από τον 
ιδιωτικό τομέα και από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 294
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη, και 
ζητεί τη μεταχείριση των συμμετεχόντων 
σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού 
συστήματος σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και ανοχής ως προς τους κινδύνους·

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη, και 
ζητεί τη μεταχείριση των συμμετεχόντων 
σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού 
συστήματος σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και ανοχής ως προς τους κινδύνους· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός 
συστήματος διοικητικής υποστήριξης με 
σκοπό να βοηθήσει τα νεότερα κράτη 
μέλη να υποβάλουν κατάλληλες, υψηλού 
επιπέδου αιτήσεις χρηματοδότησης στο 
επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 295
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη, και 
ζητεί τη μεταχείριση των συμμετεχόντων 
σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού 
συστήματος σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και ανοχής ως προς τους κινδύνους·

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη, και 
ζητεί τη μεταχείριση των συμμετεχόντων 
σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού 
συστήματος σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και ανοχής ως προς τους κινδύνους, που 
συνεπάγεται μικρότερο βαθμό ελέγχου 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 296
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη, και 
ζητεί τη μεταχείριση των συμμετεχόντων 
σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού 
συστήματος σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και ανοχής ως προς τους κινδύνους·

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη, και 
ζητεί τη μεταχείριση των συμμετεχόντων 
σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού 
συστήματος σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και ανοχής ως προς τους κινδύνους· ζητεί 
ένα μοντέλο χρηματοδότησης για την 
πλήρη κάλυψη του κόστους στον τομέα 
της ακαδημαϊκής έρευνας στο επόμενο 
ΠΠ·

Or. en

Τροπολογία 297
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη, και 
ζητεί τη μεταχείριση των συμμετεχόντων 
σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού 
συστήματος σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και ανοχής ως προς τους κινδύνους·

24. επιδοκιμάζει την ιδέα ότι η καινοτομία 
πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες των 
καταναλωτών και την ιδέα της 
μετάβασης σε μια προσέγγιση βασισμένη 
στην επιστήμη, και ζητεί τη μεταχείριση 
των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια του 
χρηματοδοτικού συστήματος σε ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης και ανοχής ως προς τους 
κινδύνους·

Or. lt

Τροπολογία 298
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη, και 
ζητεί τη μεταχείριση των συμμετεχόντων 
σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού 
συστήματος σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και ανοχής ως προς τους κινδύνους·

24. επιδοκιμάζει την ιδέα ότι η καινοτομία 
πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες των 
καταναλωτών και την ιδέα της 
μετάβασης σε μια προσέγγιση βασισμένη 
στην επιστήμη, και ζητεί τη μεταχείριση 
των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια του 
χρηματοδοτικού συστήματος σε ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης και ανοχής ως προς τους 
κινδύνους·

Or. lt

Τροπολογία 299
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη, και 
ζητεί τη μεταχείριση των συμμετεχόντων 
σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού 
συστήματος σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και ανοχής ως προς τους κινδύνους·

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην αξιοποίηση 
της επιστήμης και στην καινοτομία, και 
ζητεί τη μεταχείριση των συμμετεχόντων 
σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού 
συστήματος σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και ανοχής ως προς τους κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 300
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη, και 
ζητεί τη μεταχείριση των συμμετεχόντων 

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη και 
την καινοτομία/τα αποτελέσματα, και 
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σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού 
συστήματος σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και ανοχής ως προς τους κινδύνους·

ζητεί τη μεταχείριση των συμμετεχόντων 
σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού 
συστήματος σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και ανοχής ως προς τους κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 301
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη, και 
ζητεί τη μεταχείριση των συμμετεχόντων 
σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού 
συστήματος σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
και ανοχής ως προς τους κινδύνους·

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια 
προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη, και 
ζητεί τη μεταχείριση των συμμετεχόντων 
σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού 
συστήματος σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
προς τους ερευνητές και μεγαλύτερης
ανοχής ως προς τους κινδύνους·

Or. el

Τροπολογία 302
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. πιστεύει ότι το ΚΠΣ δεν πρέπει να 
περιορίζεται έχοντας ως επίκεντρό του 
μόνο την καινοτομία που καθοδηγείται 
από την έρευνα ή την καινοτομία που 
βασίζεται στην τεχνολογία, αλλά πρέπει 
να υποστηρίζει διάφορες πηγές 
καινοτομίας· επισημαίνει ότι πολλές 
εταιρείες –ιδίως ΜΜΕ– χρησιμοποιούν 
άλλες πηγές καινοτομίας όπως πελάτες, 
αγορές, χρήστες και, σε μεγάλο βαθμό, 
εργαζόμενους και ότι αυτό το είδος 
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καινοτομίας έχει συχνά πιο πρακτικό 
χαρακτήρα και επικεντρώνεται στην 
επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων 
που σχετίζονται με τις διαδικασίες, τις 
υπηρεσίες ή τα προϊόντα, καθώς τις 
προτεινόμενες λύσεις τις δίνουν συχνά οι 
εργαζόμενοι που βρίσκονται πιο κοντά 
στη διαδικασία παραγωγής, τις αγορές 
και τους πελάτες· πιστεύει ότι η ΕΕ 
πρέπει επίσης να ενισχύσει την 
καινοτομία που είναι προσανατολισμένη 
στην πρακτική, υπογραμμίζοντας τη 
σημασία της καθοδηγούμενης από τους 
εργαζόμενους καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 303
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. πιστεύει ότι η διαχείριση της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στον τομέα 
της έρευνας πρέπει να βασίζεται 
περισσότερο στην εμπιστοσύνη και να 
έχει μεγαλύτερη ανοχή στους κινδύνους 
έναντι των συμμετεχόντων· συνιστά 
ευρύτερη αποδοχή των συνήθων 
λογιστικών πρακτικών για τις επιλέξιμες 
δαπάνες· είναι της άποψης ότι τα 
κατ’ αποκοπή ποσά και οι κατ’ αποκοπή 
συντελεστές πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σε οικειοθελή βάση· καλεί την Επιτροπή 
να συντομεύσει τον χρόνο μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης στους 6 μήνες 
κατά μέγιστο· τονίζει την ανάγκη για 
απλούστευση των διαδικασιών υποβολής 
αιτήσεων και ανάθεσης συμβάσεων· 
συνιστά η χρηματοδότηση της ΕΕ για την 
έρευνα και ανάπτυξη να διέπεται από 
μειωμένη ομάδα κανόνων και κοινών 
αρχών·
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Or. en

Τροπολογία 304
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. πιστεύει ότι το μελλοντικό κοινό 
πλαίσιο στρατηγικής για την έρευνα και 
την καινοτομία πρέπει, πάνω απ’°όλα, να 
εκφράζει τη νέα προσέγγιση που 
περιγράφεται στη στρατηγική 
Ευρώπη 2020, προωθώντας ως εκ τούτου 
την πιο ολοκληρωμένη διακυβέρνηση, τον 
καλύτερο συντονισμό μεταξύ των 
διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και 
τη μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των 
πολιτικών της ΕΕ και των εθνικών και 
περιφερειακών πολιτικών· θεωρεί επίσης 
σημαντικό οι νέες συμπράξεις 
καινοτομίας να λάβουν την απαραίτητη 
στήριξη προκειμένου να υλοποιηθούν 
πλήρως·

Or. it

Τροπολογία 305
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. συνιστά να καθοριστεί μια 
περιορισμένη ομάδα κοινών κανόνων που 
είναι εύκολο να ερμηνευτούν και θα 
ισχύουν σε όλα τα προγράμματα και τα 
μέσα, η οποία θα διέπεται από τη βασική 
αρχή ότι τα δημόσια κεφάλαια τα 
διαχειρίζονται οι δημόσιοι φορείς και τα 
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παρακολουθεί η Επιτροπή·

Or. es

Τροπολογία 306
Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. προτείνει τα γενικά έξοδα για έργα 
δυνάμει του επόμενου ΠΠ να 
περιοριστούν στο 10%· θεωρεί ότι το προ 
της επανεξέτασης ποσοστό γενικών 
εξόδων του 25% στο 7ο πρόγραμμα 
πλαίσιο είναι μη ανεκτό, δεδομένων των 
γενικών δημοσιονομικών περιορισμών·

Or. en

Τροπολογία 307
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των δαπανών 
εντός του νέου ΠΠ με τους ευρύτερους 
στόχους πολιτικής στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και 
για την ενσωμάτωση της ερευνητικής 
βάσης·

Or. en
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Τροπολογία 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. θεωρεί σημαντικό να συμμετέχουν οι 
εταιρείες πιο ενεργά σε μια διαφανή 
διαδικασία καθορισμού προτεραιοτήτων, 
σύνταξης προσκλήσεων υποβολής 
προσφορών και αξιολόγησης των 
υποβληθέντων έργων, ιδίως σε εκείνους 
τους τομείς που προσδίδουν σαφώς 
προστιθέμενη αξία στις εταιρείες της ΕΕ, 
μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα· πιστεύει, τέλος, ότι είναι 
σημαντικό να αυξηθεί η συμμετοχή του 
βιομηχανικού τομέα σε ερευνητικές 
υποδομές, καθιστώντας τις διαθέσιμες 
προς χρήση από όλες τις εταιρείες, ιδίως 
τις ΜΜΕ·

Or. it

Τροπολογία 309
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. είναι πεπεισμένο ότι η απλούστευση 
πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των 
συνδυασμών ποσοστών χρηματοδότησης 
και μεθόδων υπολογισμού έμμεσων 
δαπανών στα συστήματα 
χρηματοδότησης· τονίζει, ωστόσο, ότι τα 
ποσοστά χρηματοδότησης και τα μοντέλα 
υπολογισμού έμμεσων δαπανών πρέπει να 
είναι διαφορετικά για τα πανεπιστήμια, 
τους ερευνητικούς οργανισμούς και τη 
βιομηχανία·
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Or. en

Τροπολογία 310
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. ζητεί τη λήψη μέτρων για τη μείωση 
του χρόνου έως τη χορήγηση της 
επιδότησης, με στόχο να βελτιωθεί το 
ποσοστό των επιχορηγήσεων που 
υπογράφονται σε λιγότερο από έξι μήνες 
κατά το επόμενο ΠΠ·

Or. en

Τροπολογία 311
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί να τεθεί το πρόγραμμα 
συνεργασίας στο επίκεντρο του ΠΠ, 
ενισχύοντας την διεθνή συνεργατική 
έρευνα·

25. ζητεί να τεθεί το πρόγραμμα 
συνεργασίας στο επίκεντρο του ΠΠ, 
ενισχύοντας την διεθνή συνεργατική 
έρευνα και κυρίως τη συνεργασία μεταξύ 
των εταίρων στα κράτη μέλη της ΕΕ· 
θεωρεί ότι η χρηματοδότηση πρέπει να 
είναι ευέλικτη και σύμφωνη με τις 
ανάγκες τόσο των μεγάλων κοινοπραξιών 
(κονσόρτια) όσο και των μικρότερων 
ομάδων· για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της 
έρευνας θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ελκύει τους καλύτερους ερευνητές με 
φιλικές προς τον χρήστη ρυθμίσεις σε όλα 
τα επίπεδα·

Or. el
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Τροπολογία 312
Edit Herczog, Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί να τεθεί το πρόγραμμα 
συνεργασίας στο επίκεντρο του ΠΠ, 
ενισχύοντας την διεθνή συνεργατική 
έρευνα·

25. ζητεί να τεθεί το πρόγραμμα 
συνεργασίας στο επίκεντρο του ΠΠ, 
ενισχύοντας την διεθνή συνεργατική 
έρευνα· για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 
πιστεύει ότι το πρόγραμμα συνεργασίας 
πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα 
καινοτομίας, από τη διερευνητική έρευνα 
έως τις επιδείξεις μεγάλης κλίμακας, και 
να αφιερώνει ξεχωριστούς πόρους σε 
τομείς που έχουν αναπτύξει ένα 
στρατηγικό όραμα για την αντιμετώπιση 
κοινωνικών αναγκών με 
μακροπρόθεσμους επενδυτικούς κύκλους·

Or. en

Τροπολογία 313
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί να τεθεί το πρόγραμμα 
συνεργασίας στο επίκεντρο του ΠΠ, 
ενισχύοντας την διεθνή συνεργατική 
έρευνα·

25. ζητεί να τεθεί η συνεργατική έρευνα
στο επίκεντρο του ΠΠ, ενισχύοντας την 
διεθνή συνεργατική έρευνα· συνιστά 
μεγαλύτερη θεματική ευελιξία στην 
οργάνωση συνεργατικών ερευνών 
προκειμένου να προσελκύουν τα έργα όσο 
το δυνατόν περισσότερους εξέχοντες 
επιστήμονες από ολόκληρη την ΕΕ·

Or. de
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Τροπολογία 314
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί να τεθεί το πρόγραμμα 
συνεργασίας στο επίκεντρο του ΠΠ, 
ενισχύοντας την διεθνή συνεργατική 
έρευνα·

25. ζητεί να τεθεί το πρόγραμμα 
συνεργασίας στο επίκεντρο του ΠΠ, 
ενισχύοντας την διεθνή συνεργατική 
έρευνα για να αυξηθούν και να 
επισπευσθούν οι επιπτώσεις των 
ερευνητικών έργων μέσω επίσης της 
συνεργασίας με εταίρους εκτός της ΕΕ 
εξαιρετικού παγκόσμιου κύρους·

Or. en

Τροπολογία 315
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί να τεθεί το πρόγραμμα 
συνεργασίας στο επίκεντρο του ΠΠ, 
ενισχύοντας την διεθνή συνεργατική 
έρευνα·

25. ζητεί να τεθεί το πρόγραμμα 
συνεργασίας στο επίκεντρο του ΠΠ, 
ενισχύοντας την διεθνή συνεργατική 
έρευνα και την αποτελεσματική διάδοση 
των πορισμάτων των ερευνών·

Or. lt

Τροπολογία 316
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί να τεθεί το πρόγραμμα 
συνεργασίας στο επίκεντρο του ΠΠ, 

25. ζητεί να τεθεί η συνεργατική έρευνα
στο επίκεντρο του ΠΠ, ενισχύοντας την 
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ενισχύοντας την διεθνή συνεργατική 
έρευνα·

διεθνή συνεργατική έρευνα·

Or. fr

Τροπολογία 317
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί να τεθεί το πρόγραμμα 
συνεργασίας στο επίκεντρο του ΠΠ, 
ενισχύοντας την διεθνή συνεργατική 
έρευνα·

25. ζητεί να τεθεί το πρόγραμμα 
συνεργασίας στο επίκεντρο του ΠΠ, 
ενισχύοντας την διεθνή και συνεργατική 
έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 318
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. θεωρεί ότι το πρόγραμμα 
συνεργασίας διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην προώθηση της διακρατικής 
συνεργατικής έρευνας σε ολόκληρη την 
ΕΕ· υποστηρίζει την άποψη ότι ο από 
πάνω προς τα κάτω καθορισμός 
περιοριστικών θεμάτων για προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων παρεμποδίζει και 
τον επιστημονικό ανταγωνισμό στα 
διάφορα ιδρύματα και τη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα· ζητεί την εκτενέστερη 
χρήση ευρύτερων προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων με σκοπό την 
προώθηση της επιστημονικής αριστείας 
και τη συμμετοχή ΜΜΕ που 
προσανατολίζονται στην έρευνα και 
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υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη 
ευελιξία όσον αφορά τον ορισμό του 
μεγέθους των κοινοπραξιών·

Or. en

Τροπολογία 319
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ζητεί την ανακατανομή της 
χρηματοδότησης της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας σε τομείς 
έρευνας που είναι πιο πιθανό να 
εκπληρώσουν τους στόχους της «έξυπνης 
ανάπτυξης» στο πλαίσιο της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 (π.χ., αποτελεσματικότητα και 
πραγματικές επιπτώσεις των έργων στην 
κοινωνία, δημιουργία πραγματικής 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, 
ενίσχυση της διασυνοριακής 
συνεργατικής έρευνας και κινητικότητας 
και δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων και 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας)·

Or. en

Τροπολογία 320
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. πιστεύει ότι οι διαδικασίες 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων για 
επιπλέον εταίρους πρέπει να βασίζονται 
στην πρωταρχική προϋπόθεση ότι οι 
επιχειρήσεις και οι ερευνητές που 
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συμμετέχουν γνωρίζουν πολύ καλά το 
έργο και ποιος εταίρος είναι περισσότερο
απαραίτητος, και ότι η Επιτροπή, αντί να 
τους αναγκάζει να ακολουθούν τους 
καταλόγους κατάταξης των 
εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης, πρέπει να 
αξιολογεί μια γραπτή αιτιολόγηση της 
επιλογής της κοινοπραξίας·

Or. en

Τροπολογία 321
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 
απλούστευσης προκειμένου οι 
διαδικασίες χρηματοδότησης να 
καταστούν ταχύτερες και πιο δυναμικές, 
για παράδειγμα, θα μπορούσε να μειωθεί 
σημαντικά το πλήθος των εκθέσεων που 
απαιτούνται στο πλαίσιο της οικονομικής 
και επιστημονικής διαχείρισης, ενώ 
ταυτόχρονα θα απλοποιηθεί η υποβολή 
χρηματοοικονομικών αναφορών·

Or. en

Τροπολογία 322
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ζητεί την ενίσχυση δράσεων που θα 
συμβάλουν στην κινητικότητα των 
ευρωπαίων ερευνητών, στην ανάσχεση
της «διαρροής εγκεφάλων», στην 
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προσέλκυση πολλά υποσχόμενων νέων 
ερευνητών από τρίτες χώρες και θα 
καταστήσουν πιο ελκυστική την 
προοπτική ερευνητικής καριέρας στην 
ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 323
Lena Kolarska-Bobińska, Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία για 
τα μεμονωμένα έργα στο ΚΠΣ, 
παρέχοντας στους επικεφαλής των έργων 
περισσότερη ευελιξία σχετικά με τον 
τρόπο οργάνωσης, διαχείρισης και 
καθορισμού των προτεραιοτήτων των 
έργων τους·

Or. en

Τροπολογία 324
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ζητεί να δημιουργηθεί ένας 
κατάλογος επιλέξιμων συγκεκριμένων 
στόχων που θεωρούνται ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρώπη, στους 
οποίους θα πρέπει να διοχετευθεί 
σημαντικό μέρος των πόρων·

Or. en
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Τροπολογία 325
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. εκφράζει το 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 της έρευνας και της 
καινοτομίας και διάχυσης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω του 
διαδικτύου·

Or. el

Τροπολογία 326
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. σημειώνει ότι τα έργα μεγάλης 
κλίμακας υπόκεινται συχνά σε μεγάλες 
επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τη 
διαχείριση του έργου, καθώς και σε 
γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις που 
παρεμποδίζουν τα επιστημονικά 
αποτελέσματα· τάσσεται υπέρ μιας 
μετατόπισης της ισορροπίας προς έργα 
μικρότερης κλίμακας·

Or. en
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Τροπολογία 327
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημιουργήσει ένα απλοποιημένο σύστημα 
υποβολής εκθέσεων βάσει των 
υφιστάμενων σχετικών συστημάτων σε 
πανεπιστήμια και καθιερωμένα 
ερευνητικά ιδρύματα·
·

Or. en

Τροπολογία 328
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. 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 τους και σε 
μη χρηματοδότηση άριστων ιδεών· ζητά 
από την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης άριστων, 
μη επιλεγμένων προτάσεων, μέσα από 
συμπληρωματικό ερευνητικό 
προϋπολογισμό (matching research
funds) στον οποίο θα συμμετέχουν τα 
Κράτη Μέλη, τα περιφερειακά και 
διαρθρωτικά ταμεία·

Or. el
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Τροπολογία 329
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. θεωρεί το ΕΣΕ επιτυχημένο όσον 
αφορά την προώθηση της επιστημονικής 
αριστείας και του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας· πιστεύει ότι οι παράγοντες 
επιτυχίας του πρέπει να αποτελέσουν 
παράδειγμα προς μίμηση για άλλα μέσα, 
όπου κρίνεται σκόπιμο· πιστεύει ότι το 
μέγεθος του προγράμματος πρέπει να 
αυξηθεί σημαντικά και αυτό θα μπορούσε 
να επιτευχθεί και μέσω της διάθεσης 
περισσότερων πόρων της ΕΕ στο ΕΣΕ, 
και μέσω της επέκτασης των συμφωνιών 
με κράτη μέλη για την εθνική 
χρηματοδότηση επιλεγμένων προτάσεων 
του ΕΣΕ·

Or. en

Τροπολογία 330
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25δ. πιστεύει ότι υπάρχουν περαιτέρω 
δυνατότητες για επέκταση του πεδίου της 
έννοιας του ΕΣΕ σε συνεργατικά και 
πολυεπιστημονικά ερευνητικά έργα, υπό 
την προϋπόθεση ότι διατηρούν τον 
χαρακτήρα ανιόντων έργων και ότι η 
επιστημονική αριστεία παραμένει το 
σημαντικότερο κριτήριο επιλογής·

Or. en
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Τροπολογία 331
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25ε. εκφράζει την άποψη ότι ερευνητικές 
υποδομές προτεραιότητας και μεγάλης 
κλίμακας αποτελούν σημαντικούς 
πυλώνες του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας και, κατά συνέπεια, η 
χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει να 
παρατείνεται μετά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο και να 
συνδέεται με διακρατική πρόσβαση και 
κατάρτιση των ερευνητών·

Or. en

Τροπολογία 332
Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η 
κλιματική αλλαγή, η γήρανση του 
πληθυσμού και η βιωσιμότητα των 
πόρων) δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 
μόνον με τεχνολογικές απαντήσεις και ότι
συνεπώς η ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα 
των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
σπουδών αποτελεί καίριο στοιχείο για την
επιτυχή αντιμετώπισή τους·

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μείζονες κοινωνικές προκλήσεις (δηλαδή, 
οι δημογραφικές αλλαγές, η βιώσιμη 
διαχείριση των πόρων, και η σταθερή και 
δίκαιη οικονομική βάση) δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνον με τεχνολογικές 
απαντήσεις και συνεπώς τονίζει ότι η
κοινωνική καινοτομία αποτελεί 
σημαντική συνιστώσα που πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στους όρους 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
προγραμμάτων στήριξης όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα 
προγράμματα πλαίσιο (ΠΠ) και το 
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Πρόγραμμα Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
(ΠΑΚ)·

Or. en

Τροπολογία 333
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η 
κλιματική αλλαγή, η γήρανση του 
πληθυσμού και η βιωσιμότητα των πόρων) 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον με 
τεχνολογικές απαντήσεις και ότι συνεπώς 
η ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών 
αποτελεί καίριο στοιχείο για την επιτυχή 
αντιμετώπισή τους·

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η 
κλιματική αλλαγή, οι κοινωνικές αλλαγές 
και η βιωσιμότητα των πόρων) δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον με 
τεχνολογικές απαντήσεις και ότι συνεπώς 
η ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών 
αποτελεί καίριο στοιχείο για την επιτυχή 
αντιμετώπισή τους· κατά συνέπεια, 
πιστεύει ότι τόσο ένα προσανατολισμένο 
στον τομέα των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών πρόγραμμα 
για την κατανόηση των κοινωνικών 
αναγκών και της κοινωνικής δυναμικής, 
όσο και μια αυξημένη συνιστώσα σχετική 
με τον τομέα των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών κοινωνικών σε όλες τις 
δράσεις βάσει θεματολογίου πρέπει να 
διασφαλιστούν στο ΚΠΣ για την 
προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 334
Philippe Lamberts
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η 
κλιματική αλλαγή, η γήρανση του 
πληθυσμού και η βιωσιμότητα των πόρων) 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον με 
τεχνολογικές απαντήσεις και ότι συνεπώς 
η ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών 
αποτελεί καίριο στοιχείο για την επιτυχή 
αντιμετώπισή τους·

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής και πολυεπιστημονικής 
έρευνας και την αναγνώριση της 
κοινωνικής διάστασης της έρευνας· στο 
πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι μεγάλες 
κοινωνικές προκλήσεις (όπως η κλιματική 
αλλαγή, η γήρανση του πληθυσμού και η 
βιωσιμότητα των πόρων) δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνον με τεχνολογικές 
απαντήσεις και ότι συνεπώς η ευρωπαϊκή 
έρευνα στον τομέα των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών σπουδών αποτελεί καίριο 
στοιχείο για την επιτυχή αντιμετώπισή 
τους· υπενθυμίζει ότι ο σημαντικός ρόλος 
των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών έχει αναγνωριστεί στο ΠΠ7, 
και πιστεύει ακράδαντα ότι ο ρόλος αυτός 
δεν πρέπει να υπονομευτεί στο μελλοντικό 
ΚΠΣ·

Or. en

Τροπολογία 335
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η 
κλιματική αλλαγή, η γήρανση του 
πληθυσμού και η βιωσιμότητα των πόρων) 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον με 
τεχνολογικές απαντήσεις και ότι συνεπώς 
η ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών 

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η 
κλιματική αλλαγή, η γήρανση του 
πληθυσμού και η βιωσιμότητα των πόρων) 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον με 
τεχνολογικές απαντήσεις και ότι συνεπώς 
η ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών 
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αποτελεί καίριο στοιχείο για την επιτυχή 
αντιμετώπισή τους·

αποτελεί καίριο στοιχείο για την επιτυχή 
αντιμετώπισή τους· θεωρεί απαραίτητη τη 
συνέχιση του ανεξάρτητου θεματικού 
τομέα «κοινωνικές και οικονομικές 
επιστήμες και ανθρωπιστικές σπουδές»·

Or. de

Τροπολογία 336
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η 
κλιματική αλλαγή, η γήρανση του 
πληθυσμού και η βιωσιμότητα των πόρων) 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον με 
τεχνολογικές απαντήσεις και ότι συνεπώς 
η ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών 
αποτελεί καίριο στοιχείο για την επιτυχή 
αντιμετώπισή τους·

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η 
κλιματική αλλαγή, η δημογραφική 
αλλαγή, η βιωσιμότητα των πόρων και η 
ενεργειακή ασφάλεια) και προκλήσεις 
ειδικές για τον κάθε τομέα 
(συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας και 
της αλιείας) δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνον με τεχνολογικές 
απαντήσεις και ότι συνεπώς η ευρωπαϊκή 
έρευνα στον τομέα των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών σπουδών αποτελεί καίριο 
στοιχείο για την επιτυχή αντιμετώπισή 
τους· επισημαίνει ότι, για την 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, 
απαιτείται η δέσμευση χρηματοδοτικών 
πόρων ειδικά για την έρευνα στους 
σχετικούς τομείς·

Or. pl

Τροπολογία 337
Britta Thomsen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η 
κλιματική αλλαγή, η γήρανση του 
πληθυσμού και η βιωσιμότητα των πόρων) 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον με 
τεχνολογικές απαντήσεις και ότι συνεπώς 
η ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών 
αποτελεί καίριο στοιχείο για την επιτυχή 
αντιμετώπισή τους·

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η 
κλιματική αλλαγή, η γήρανση του 
πληθυσμού, ο ενεργειακός εφοδιασμός, η 
κινητικότητα και οι υποδομές, η 
παγκόσμια υγεία, η μετανάστευση και η 
βιωσιμότητα των πόρων) δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνον με τεχνολογικές 
απαντήσεις και ότι συνεπώς η ευρωπαϊκή 
έρευνα στον τομέα των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών σπουδών αποτελεί καίριο 
στοιχείο για την επιτυχή αντιμετώπισή 
τους·

Or. da

Τροπολογία 338
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης 
της έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, 
υπενθυμίζει ότι μεγάλες κοινωνικές 
προκλήσεις (όπως η κλιματική αλλαγή, η 
γήρανση του πληθυσμού και η 
βιωσιμότητα των πόρων) δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνον με τεχνολογικές 
απαντήσεις και ότι συνεπώς η ευρωπαϊκή 
έρευνα στον τομέα των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών σπουδών αποτελεί καίριο 
στοιχείο για την επιτυχή αντιμετώπισή 
τους·

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας· στο πλαίσιο 
αυτό, υπενθυμίζει ότι μεγάλες κοινωνικές 
προκλήσεις (όπως η κλιματική αλλαγή, η 
γήρανση του πληθυσμού και η 
βιωσιμότητα των πόρων) δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνον με τεχνολογικές 
απαντήσεις και ότι συνεπώς η ευρωπαϊκή 
έρευνα στον τομέα των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών σπουδών αποτελεί καίριο 
στοιχείο για την επιτυχή αντιμετώπισή 
τους·
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Or. en

Τροπολογία 339
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η 
κλιματική αλλαγή, η γήρανση του 
πληθυσμού και η βιωσιμότητα των πόρων) 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον με 
τεχνολογικές απαντήσεις και ότι συνεπώς 
η ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών 
αποτελεί καίριο στοιχείο για την επιτυχή 
αντιμετώπισή τους·

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η 
κλιματική αλλαγή, η γήρανση του 
πληθυσμού, η επισιτιστική ασφάλεια, η 
ασφάλεια των υδάτινων πόρων και η 
ενεργειακή ασφάλεια, και η βιωσιμότητα 
των πόρων) δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνον με τεχνολογικές 
απαντήσεις και ότι συνεπώς η ευρωπαϊκή 
έρευνα στον τομέα των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών σπουδών αποτελεί καίριο 
στοιχείο για την επιτυχή αντιμετώπισή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 340
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η 
κλιματική αλλαγή, η γήρανση του 
πληθυσμού και η βιωσιμότητα των πόρων) 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον με 

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της 
διεπιστημονικής έρευνας και την 
αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της 
έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (όπως η 
κλιματική αλλαγή, η γήρανση του 
πληθυσμού και η βιωσιμότητα των πόρων) 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
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τεχνολογικές απαντήσεις και ότι συνεπώς
η ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών 
αποτελεί καίριο στοιχείο για την επιτυχή 
αντιμετώπισή τους·

τεχνολογικές απαντήσεις καθώς και με
ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών 
που παραμένει καίριο στοιχείο για την 
επιτυχή αντιμετώπισή τους·

Or. en

Τροπολογία 341
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. για την περαιτέρω προσέλκυση του 
ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των 
πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών 
στην έρευνα, ζητεί τη συνέχιση του 
προγράμματος «Η επιστήμη στην 
κοινωνία» και ως αυτόνομου 
προγράμματος και την οριζόντια 
επέκτασή του για την αντιμετώπιση των 
μειζόνων κοινωνικών προκλήσεων· 
επιπλέον, πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει 
να υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη 
και την ευρύτερη διάδοση 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη 
δεοντολογία, καθώς και την περαιτέρω 
ανάπτυξη μέσων σχεδιασμένων για τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
(ΟΚΠ)·

Or. en

Τροπολογία 342
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί τη συνεχή αυστηρή εφαρμογή 
του στόχου για την επίτευξη ποσοστού 
συμμετοχής γυναικών 40% στο 
πρόγραμμα και τις συμβουλευτικές 
επιτροπές· υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών 
σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των έργων, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
υπερνίκηση των εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και αφορούν 
το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 343
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. τονίζει ότι το ΠΠ θα πρέπει να 
συνδέει στενότερα την εκπαίδευση και 
την καινοτομία σε ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα του τριγώνου της γνώσης, το 
οποίο θα βασίζεται στα διάφορα εργαλεία 
που διατίθενται, όπως η ανάπτυξη των 
υποδομών, η τυποποίηση, τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και τα μέτρα 
για τη στήριξη των τεχνολογιών-κλειδιά·

Or. el

Τροπολογία 344
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενίσχυσης της έρευνας που υποστηρίζει 
κοινωνικές πολιτικές βάσει ισχυρών 
επιστημονικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
αφορούν την οικογένεια·

Or. en

Τροπολογία 345
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί τον σαφή συντονισμό με τις 
νέες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, όπως την «Ένωση 
καινοτομίας» και άλλα συναφή 
εμβληματικά έργα·

Or. en

Τροπολογία 346
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. πιστεύει ότι η συμμετοχή των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
στον καθορισμό, την υλοποίηση και την 
αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων 
θα είναι ζωτικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων και πρέπει να βελτιωθεί· 
επισημαίνει συγκεκριμένες επιτυχίες από 
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τις οποίες μπορούν να αντληθούν 
διδάγματα, για παράδειγμα στον τομέα 
της ιατρικής επιστήμης, σχετικά με τη 
στενή συνεργασία των ασθενών με τους 
ερευνητές για την ανάπτυξη ερευνητικών 
έργων·

Or. en

Τροπολογία 347
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26γ. ζητεί να καθορίζονται οι ερευνητικές 
προτεραιότητες και στόχοι με πιο 
διαφανή και συμμετοχικό τρόπο, μέσω 
της ισορροπημένης συμμετοχής 
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
επιστημονικής κοινότητας, των 
ερευνητών (και από μικρότερους 
ερευνητικούς οργανισμούς), του δημόσιου 
τομέα, των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών και των ΜΜΕ· ζητεί να 
δημιουργηθεί μια ειδική πλατφόρμα 
διαλόγου μεταξύ οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και ερευνητών για 
τη συζήτηση ερευνητικών πεδίων 
προτεραιότητας σε συγκεκριμένους 
τομείς· πιστεύει ότι πρέπει επίσης να 
προωθηθούν ειδικές πλατφόρμες για τη 
στενότερη αλληλεπίδραση ΜΜΕ και 
ερευνητών·

Or. en

Τροπολογία 348
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26δ. ζητεί τη διενέργεια μιας 
ολοκληρωμένης αξιολόγησης και 
εκτίμησης επιπτώσεων (για παράδειγμα, 
στις ΜΜΕ και τους μικρότερους 
ερευνητικούς οργανισμούς) της 
διακυβέρνησης πιλοτικών εταιρικών 
σχέσεων που δημιουργήθηκαν εντός του 
ΠΠ7 (κοινότητες γνώσης και 
καινοτομίας, κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες, συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, πρωτοβουλίες κοινού 
προγραμματισμού), πριν από την 
ενσωμάτωση ή την υποστήριξη της 
δημιουργίας και άλλων· πιστεύει ότι 
πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τα 
παραδείγματα των καλύτερων 
περιπτώσεων προκειμένου να βελτιωθεί 
θεαματικά η διακυβέρνησή τους ώστε να 
διασφαλιστεί η καλύτερη συμμετοχή 
μεγαλύτερης ποικιλίας ενδιαφερόμενων 
μερών τόσο για την κατάρτιση του 
ερευνητικού θεματολογίου όσο και για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης στους 
νεοεισερχόμενους· είναι επίσης 
πεπεισμένο ότι αυτά τα μέσα πρέπει να 
προσανατολίζονται σαφέστερα σε 
δημόσιους στόχους προτεραιότητας και 
να ενισχύουν τις πραγματικές ιδιωτικές 
επενδύσεις προς την επίτευξη όχι μόνο 
στόχων ανταγωνιστικότητας αλλά και 
πολύτιμων κοινωνικών αποτελεσμάτων 
όπως η αύξηση της βιωσιμότητας, η 
δημιουργία κοινής γνώσης, η δημιουργία 
θέσεων εργασίας ειδικευμένου 
προσωπικού και η διατήρησή τους στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 349
Philippe Lamberts
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26ε. πιστεύει ότι όχι μόνον η οικονομική, 
αλλά και η κοινωνική, η δεοντολογική και 
η σχετική με τη βιωσιμότητα εκτίμηση 
και αξιολόγηση των ειδικών ερευνητικών 
προγραμμάτων είναι μια σημαντική 
διαδικασία που πρέπει να βελτιωθεί και 
να προωθηθεί ευρύτερα, τόσο σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών· υποστηρίζει τις 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον 
συγκεκριμένο τομέα, όπως την ανάπτυξη 
αρχών υπεύθυνης έρευνας και 
καινοτομίας και ενθαρρύνει την 
περαιτέρω προώθηση και υιοθέτησή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 350
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας) 
και των κατιόντων έργων («μεγάλων 
κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή μικρότερων 
ανιόντων σχεδίων·

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας) 
και των κατιόντων έργων («μεγάλων 
κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή μικρότερων 
ανιόντων σχεδίων· τονίζει την ανάγκη 
διαβούλευσης και συνεργασίας με
ερευνητές, με τη βιομηχανία και με 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών κατά 
τον καθορισμό των ερευνητικών 
θεματολογίων·

Or. de
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Τροπολογία 351
Edit Herczog, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας) 
και των κατιόντων έργων («μεγάλων
κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή μικρότερων 
ανιόντων σχεδίων·

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας) 
και των κατιόντων έργων («μειζόνων
κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή μικρότερων 
ανιόντων σχεδίων· ζητεί από την 
Επιτροπή να εκπονήσει μια μελέτη 
σχετικά με την ιδανική αναλογία των δύο 
αυτών ειδών έργων από άποψη 
κοινωνικής ευθύνης και οικονομικής 
σκοπιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 352
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jan
Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας) 
και των κατιόντων έργων («μεγάλων 
κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή μικρότερων 
ανιόντων σχεδίων·

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας) 
και των κατιόντων έργων («μεγάλων 
κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή μικρότερων 
ανιόντων σχεδίων και ανιούσας 
συνεργατικής έρευνας ·εκφράζει την 
άποψη ότι η μείωση του επιπέδου των 
φραγμών εισόδου για έργα συνεργασίας 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενίσχυση 
των επιστημονικών ικανοτήτων·

Or. en
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Τροπολογία 353
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας) 
και των κατιόντων έργων («μεγάλων 
κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή μικρότερων 
ανιόντων σχεδίων·

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας) 
και των κατιόντων έργων («μεγάλων 
κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή μικρότερων 
ανιόντων σχεδίων· στο πλαίσιο αυτό, 
πιστεύει ότι η έννοια της έξυπνης 
εξειδίκευσης στην περιφερειακή πολιτική 
μπορεί να ενισχύσει την υλοποίηση αυτών 
των ανιόντων έργων·

Or. en

Τροπολογία 354
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας) 
και των κατιόντων έργων («μεγάλων 
κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή μικρότερων 
ανιόντων σχεδίων·

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας) 
και των κατιόντων έργων («μεγάλων 
κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή μικρότερων 
ανιόντων σχεδίων και η ανιούσα 
συνεργατική έρευνα·

Or. da

Τροπολογία 355
Gunnar Hökmark
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας) 
και των κατιόντων έργων («μεγάλων 
κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή μικρότερων 
ανιόντων σχεδίων·

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας 
όπως το τρέχον πρόγραμμα FET-Open) 
και των κατιόντων έργων («μεγάλων 
κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή μικρότερων 
ανιόντων σχεδίων·

Or. en

Τροπολογία 356
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας)
και των κατιόντων έργων («μεγάλων 
κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να 
διευκολύνεται η εφαρμογή μικρότερων 
ανιόντων σχεδίων·

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων και των κατιόντων 
έργων καθώς και να διευκολύνεται η 
εφαρμογή μικρότερων ανιόντων σχεδίων·

Or. en

Τροπολογία 357
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας)
και των κατιόντων έργων («μεγάλων 
κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να 

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία 
μεταξύ των ανιόντων και των κατιόντων 
έργων καθώς και να διευκολύνεται η 
εφαρμογή μικρότερων ανιόντων σχεδίων·
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διευκολύνεται η εφαρμογή μικρότερων 
ανιόντων σχεδίων·

Or. en

Τροπολογία 358
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. είναι της άποψης ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στις συμπράξεις δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), όπως 
καθορίζεται στο σχέδιο ανάκαμψης, κατά 
προτίμηση σε κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες (ΚΤΠ)· συνιστά τη 
δημιουργία ενός ειδικού κοινού πλαισίου 
για όλες τις ΣΔΙΤ, με σαφείς, 
απλοποιημένους κοινούς όρους, 
διαχωρίζοντας σαφώς τον ρόλο του 
ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα· 
προτείνει να συμπεριληφθούν στο 
πρόγραμμα συνεργασίας επιλεγμένες 
βιομηχανικές ερευνητικές 
δραστηριότητες μέσω ΣΔΙΤ που 
λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου·

Or. es

Τροπολογία 359
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ 
ανιόντων και κατιόντων έργων θα 
μπορούσε να επιτρέψει τη διατήρηση και 
της έρευνας που διεξάγεται από 
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περιέργεια (που είναι επίσης ανοικτή στο 
απρόσμενο) και του καθορισμού βασικών 
πολιτικών προτεραιοτήτων όπως η 
έρευνα και η καινοτομία που 
επικεντρώνονται στη θάλασσα και την 
αειφόρο γεωργία και αλιεία, 
δημιουργώντας κατά τον τρόπο αυτόν τις 
συνθήκες για τον συνδυασμό 
στρατηγικών προτεραιοτήτων με 
αναδυόμενα προβλήματα·

Or. en

Τροπολογία 360
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. τάσσεται υπέρ του να τεθούν τα έργα 
μικρού και μεσαίου μεγέθους στο 
επίκεντρο της μελλοντικής 
χρηματοδότησης για την έρευνα· πιστεύει 
ότι η διαχείριση των έργων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους είναι ευκολότερη και 
λιγότερο δαπανηρή για τα πανεπιστήμια 
και τις ΜΜΕ· τα έργα μικρού και μεσαίου 
μεγέθους θα επιτρέψουν επίσης την 
αύξηση των μέχρι στιγμής μη 
ικανοποιητικών ποσοστών επιτυχών 
αιτήσεων·

Or. de

Τροπολογία 361
Lena Ek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. πιστεύει ότι τα προγράμματα πρέπει 
να είναι ανοικτά στους διεθνείς εταίρους· 
υπογραμμίζει ότι η βασική αρχή πρέπει 
να είναι ότι όλα τα προγράμματα πρέπει 
να είναι ανοικτά στη χρηματοδότηση και 
από ξένους ομίλους (στους οποίους 
παρέχονται ειδικές αρμοδιότητες)· 
απορρίπτει την άποψη ότι η Επιτροπή θα 
ήταν καταλληλότερη σε σύγκριση με τους 
ερευνητές να καθορίζει την επιλογή των 
εταίρων συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 362
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή και ο βελτιωμένος αντίκτυπος του 
ΚΠΣ, πιστεύει ότι η στήριξη πολιτικών 
εκτός του πλαισίου έρευνας και 
ανάπτυξης, όπως οι δημόσιες συμβάσεις, 
η ισορροπημένη διαχείριση πνευματικής 
ιδιοκτησίας, τα πρότυπα χορήγησης 
αδειών και οι πρωτοβουλίες πρωτοπόρων 
αγορών, πρέπει να αυξηθεί σε 
συγκεκριμένους τομείς ώστε να επιτραπεί 
η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων και να λειτουργήσουν οι 
πολιτικές αυτές ως πραγματικές 
κινητήριες δυνάμεις για την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 363
Christian Ehler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. εφιστά την προσοχή στις 
δυνατότητες έρευνας στον τομέα της 
ασφάλειας όσον αφορά την ασφάλεια των 
πολιτών, των υποδομών και των 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για έναν ανεξάρτητο και ενισχυμένο 
θεματικό τομέα ασφάλειας στο ΚΠΣ·

Or. en

Τροπολογία 364
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει 
τους δεσμούς μεταξύ της εκπαίδευσης, 
των επιχειρήσεων, της έρευνας και της 
καινοτομίας, και να δώσει μεγαλύτερη 
έμφαση στη συνιστώσα της 
εκπαίδευσης/μεταφοράς τεχνολογίας·

Or. it

Τροπολογία 365
Teresa Riera Madurell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. ζητεί εντόνως να σημειωθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την πιο 
ισορροπημένη συμμετοχή ανδρών και 
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γυναικών στο μελλοντικό πρόγραμμα 
πλαίσιο· τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν 
τα μέτρα για την προώθηση της 
συμμετοχής των γυναικών σε ολόκληρο 
τον κύκλο ζωής των έργων· τονίζει, 
επίσης, ότι πρέπει να συνεχίσει να 
εφαρμόζεται ο στόχος της επίτευξης 
ποσοστού συμμετοχής των γυναικών 40% 
στο πρόγραμμα και τις συμβουλευτικές 
επιτροπές·

Or. es

Τροπολογία 366
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. πιστεύει ότι, στις περιπτώσεις που 
ορισμένες κοινωνικές ανάγκες δεν 
καλύπτονται από τα σημερινά μας 
πρότυπα καινοτομίας, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται νέα δημόσια 
συστήματα χορήγησης αδειών και 
βραβεία προώθησης της καινοτομίας 
προκειμένου να επικεντρωθεί η έρευνα σε 
αυτούς τους τομείς και να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
δαπανών· καλεί την Επιτροπή να 
ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό μια 
πιλοτική πρωτοβουλία για βραβεία 
προώθησης στον ιατρικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 367
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. ζητεί τη συνεκτική κάλυψη 
ολόκληρης της αλυσίδας του τομέα 
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας 
μέσω της εφαρμογής κανόνων διαφάνειας 
και του σαφούς συντονισμού μεταξύ των 
διαφόρων ΓΔ της Επιτροπής που 
ασχολούνται με τη χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 368
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27γ. τονίζει ότι ΜΚΟ και άλλοι 
οργανισμοί ή ιδρύματα της κοινωνίας 
των πολιτών, κυρίως πολιτιστικοί 
οργανισμοί, πρέπει να θεωρούνται 
πιθανοί εταίροι για έργα έρευνας και 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 369
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με την αποτελεσματική 
ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με τους στρατηγικούς 
εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
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τη δημιουργία δίκαιων εταιρικών 
σχέσεων με αναπτυσσόμενες χώρες με 
στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων 
προκλήσεων·

στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων 
προκλήσεων· υπενθυμίζει ότι η 
εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας είναι αποτελεσματική μόνον
όταν οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί 
και οι χρόνοι αναμονής για αιτήσεις 
χορήγησης αδειών έχουν μειωθεί 
σημαντικά·

Or. en

Τροπολογία 370
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με την αποτελεσματική 
ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και 
τη δημιουργία δίκαιων εταιρικών
σχέσεων με αναπτυσσόμενες χώρες με 
στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων 
προκλήσεων·

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με τους στρατηγικούς 
εταίρους της ΕΕ με στόχο την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων· 
είναι της άποψης ότι οι απλοποιημένες 
διαδικασίες και τα σύντομα διαστήματα 
μέχρι την έγκριση των αιτήσεων 
καθιστούν τη συμμετοχή πιο ελκυστική 
για τρίτες χώρες·

Or. de

Τροπολογία 371
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με την αποτελεσματική 
ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και τη
δημιουργία δίκαιων εταιρικών σχέσεων με 
αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την 

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με την αποτελεσματική 
ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων -
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
επιστημονικής αριστείας, της 
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αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων· εκπαίδευσης στα σχολεία πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς 
και σε προπτυχιακό πανεπιστημιακό 
επίπεδο, και της ανάπτυξης της έρευνας 
σε εφαρμοσμένες επιστήμες για την 
ικανοποίηση τοπικών αναγκών και την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων-
και τη δημιουργία δίκαιων εταιρικών 
σχέσεων με αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 372
Edit Herczog, Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με την αποτελεσματική 
ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και τη 
δημιουργία δίκαιων εταιρικών σχέσεων με 
αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων·

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας σε αμοιβαία βάση και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με 
την αποτελεσματική ενίσχυση της 
ανάπτυξης ικανοτήτων και τη δημιουργία 
δίκαιων εταιρικών σχέσεων με 
αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 373
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με την αποτελεσματική 
ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και τη 
δημιουργία δίκαιων εταιρικών σχέσεων με 

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας σε αμοιβαία βάση και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 



AM\870997EL.doc 95/100 PE467.208v01-00

EL

αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων·

(ΔΠΙ) με την αποτελεσματική ενίσχυση 
της ανάπτυξης ικανοτήτων και τη 
δημιουργία δίκαιων εταιρικών σχέσεων με 
αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 374
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με την αποτελεσματική 
ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και τη 
δημιουργία δίκαιων εταιρικών σχέσεων με 
αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων·

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με την αποτελεσματική 
ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και τη 
δημιουργία δίκαιων εταιρικών σχέσεων με 
ταχέως αναδυόμενες χώρες όπως οι 
χώρες ΒΡΙΚ και αναπτυσσόμενες χώρες 
με στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων 
προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 375
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με την αποτελεσματική 
ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και τη 
δημιουργία δίκαιων εταιρικών σχέσεων με 
αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων·

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με την αποτελεσματική 
ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και τη 
δημιουργία δίκαιων εταιρικών σχέσεων με 
αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, 
την παροχή βοήθειας ώστε να 
αναπτύξουν οι χώρες αυτές τον δικό τους 
τομέα έρευνας, και την αξιοποίηση των 
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οφελών της έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 376
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με την αποτελεσματική 
ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και τη 
δημιουργία δίκαιων εταιρικών σχέσεων με 
αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων·

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με την αποτελεσματική 
ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και τη 
δημιουργία δίκαιων και ολοκληρωμένων
εταιρικών σχέσεων με αναπτυσσόμενες 
χώρες με στόχο την αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 377
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας με την αποτελεσματική 
ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και τη 
δημιουργία δίκαιων εταιρικών σχέσεων με 
αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων·

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς 
συνεργασίας, όπου ενδείκνυται, με την 
αποτελεσματική ενίσχυση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων και τη δημιουργία δίκαιων 
εταιρικών σχέσεων με αναπτυσσόμενες 
χώρες με στόχο την αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 378
Jean-Pierre Audy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. επισημαίνοντας τη σημασία της 
έρευνας στον τομέα της ασφάλειας για 
την ενίσχυση όχι μόνο των αμυντικών
ικανοτήτων, αλλά και των επιστημονικών 
και τεχνολογικών προόδων στον 
συγκεκριμένο τομέα, προτείνει στην 
Ένωση, στα κράτη μέλη και στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας να 
καταρτίσουν ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό 
ερευνητικό σχέδιο για την τεχνολογία και 
την άμυνα βάσει του άρθρου 45,
παράγραφος 1, στοιχείο δ), της Συνθήκης 
της ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του 
τομέα της άμυνας, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων στρατιωτικών δαπανών· ζητεί, 
εντωμεταξύ, να προωθηθούν οι 
τεχνολογίες διπλής χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 379
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι το βασικό πεδίο του 
επόμενου προγράμματος πλαισίου πρέπει 
να επικεντρώνεται, σε μεγαλύτερο βαθμό 
απ’°ό,τι το προηγούμενο, σε έναν 
ελκυστικό μηχανισμό χρηματοδότησης 
για φορείς του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα, που είναι επίσης οι 
βασικοί χρήστες και οι αρμόδιοι για τη 
μετατροπή της παραγόμενης γνώσης σε 
πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες·
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Or. en

Τροπολογία 380
Britta Thomsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει την ανάγκη για συνεχείς 
επενδύσεις και επιτάχυνση των ερευνών 
σχετικά με την ανάπτυξη μέσων με σκοπό 
την αντιμετώπιση ασθενειών που 
σχετίζονται με τη φτώχεια και 
παραμελημένων ασθενειών, καθώς και 
την ανάγκη να συνεχιστεί η ανάπτυξη 
εθνικών ερευνητικών ικανοτήτων και να 
διασφαλιστεί η οικονομικά προσιτή 
πρόσβαση στα αποτελέσματα των 
ερευνών, ιδίως στις αναπτυσσόμενες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 381
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι ο μηχανισμός 
συγχρηματοδότησης δεν πρέπει να αποβεί 
σε βάρος των πανεπιστημίων και των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, όπου τυχόν 
έλλειψη επαρκών ιδίων πόρων μπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρό περιορισμό της 
χρηματοδότησης έργων μικρού και 
μεσαίου μεγέθους, ευνοώντας μόνο τα 
έργα μεγάλων κοινοπραξιών·

Or. en
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Τροπολογία 382
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. θεωρεί ότι η συνεργασία με τρίτες 
χώρες στον τομέα της έρευνας με 
ενδεχόμενη διπλή χρήση πρέπει να 
αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση που οι εν 
λόγω χώρες δεν σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 383
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τη 
δημόσια επιστημονική έρευνα ως ακόμη 
ένα μέσο για την επίτευξη αναπτυξιακών 
στόχων, ιδίως για χώρες των οποίων η 
οικονομική ανάπτυξη μειώνεται λόγω 
συγκεκριμένων αγροτικών, ιατρικών ή 
τεχνικών προβλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 384
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. υπογραμμίζει ότι ο γενικός στόχος 
του προγράμματος πλαισίου πρέπει να 
είναι να συμβάλει στο να καταστεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη ερευνητική 
περιφέρεια στον κόσμο, για την επίτευξη 
του οποίου απαιτείται το πρόγραμμα 
πλαίσιο να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην 
προώθηση και τις επενδύσεις σε έρευνα 
παγκοσμίου επιπέδου· κατά συνέπεια, 
πιστεύει ότι είναι επιτακτική ανάγκη η 
εφαρμογή των ειδικών προγραμμάτων να 
βασίζεται στις αρχές της επιστημονικής 
αριστείας και όχι σε άλλες 
προτεραιότητες, καθώς μόνο μέσω της 
παραγωγής προηγμένης έρευνας είναι 
δυνατό να καταστεί η ΕΕ η πρώτη 
ερευνητική περιφέρεια στον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 385
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. σημειώνει ότι, προκειμένου να 
επιτρέπεται σε όλους τους ερευνητές να 
συμμετέχουν σε έργα του ΚΠΣ, οι 
διοικητικοί κανόνες του ΚΠΣ που 
καλύπτουν τις συμβατικές διαδικασίες 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 
διαφορετικούς εθνικούς κανόνες σχετικά 
με την απασχόληση σε πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα που μπορεί να 
περιορίζουν τη συνεργασία με ιδιωτικά 
ιδρύματα και εταιρείες·

Or. en


