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Τροπολογία 1
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικά σε
περίοδο οικονομικής κρίσης, η ΕΕ πρέπει 
να εντείνει τις προσπάθειές της για την 
ολοκλήρωση της ένωσης καινοτομίας και 
για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ότι 
οι διαθέσιμοι γι’ αυτό πόροι είναι 
περιορισμένοι σε πολλά κράτη μέλη και 
στην ΕΕ λόγω της τεταμένης 
δημοσιονομικής κατάστασης και συνεπώς 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν με εξαιρετική 
αποτελεσματικότητα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικά κατά 
την παρούσα περίοδο οικονομικής, 
χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής
κρίσης, η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την ολοκλήρωση της 
ένωσης καινοτομίας και την επίτευξη 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ότι 
οι διαθέσιμοι γι’ αυτό πόροι είναι 
περιορισμένοι σε πολλά κράτη μέλη και 
περιφέρειες λόγω της τεταμένης 
δημοσιονομικής κατάστασης και συνεπώς 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν με εξαιρετική 
αποτελεσματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 2
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευφυής 
εξειδίκευση αποτελεί καινοτόμο 
στρατηγική πολιτικής που έχει σχεδιαστεί 
για την προώθηση της αποδοτικής και 
αποτελεσματικής αξιοποίησης των 
δημόσιων επενδύσεων στην έρευνα και 
ότι στόχος της είναι η ενίσχυση της 
περιφερειακής καινοτομίας με σκοπό την 
επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και 
ευημερίας, παρέχοντας στις περιφέρειες 
τη δυνατότητα να εστιάζουν κατά τρόπο 
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αποτελεσματικό στα δυνατά τους σημεία 
και αποτρέποντας, κατά τον τρόπο αυτό, 
την κατάτμηση των επενδύσεων σε 
διάφορους τεχνολογικούς τομείς, η οποία 
θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον 
περιορισμό του αντίκτυπου σε μία μόνο 
περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 3
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση 
της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της καινοτομίας αποτελεί έναν από 
τους στόχους της πολιτικής συνοχής που 
υπόκειται σε υποχρεωτική θεματική 
συγκέντρωση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020·

Or. pl

Τροπολογία 4
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες 
υποχρεώνονται για πρώτη φορά να 
εκπονήσουν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014–2020 μια 
στρατηγική για την έρευνα και την 
καινοτομία, με τη βοήθεια της οποίας θα 
ενισχυθεί το περιφερειακό δυναμικό 
καινοτομίας και θα συντονιστούν και θα 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες 
υποχρεώνονται για πρώτη φορά να 
εκπονήσουν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014–2020 μια 
στρατηγική για την έρευνα και την 
καινοτομία, με τη βοήθεια της οποίας θα 
ενισχυθεί το περιφερειακό δυναμικό 
καινοτομίας και θα συντονιστούν 
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διοχετευτούν καλύτερα οι δαπάνες στον 
τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας1·

καλύτερα οι δαπάνες στον τομέα της 
έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας1·

__________________ __________________
1 Παράρτημα V, εικόνα 1, εκ των 
προτέρων όροι, νομοθετική διαδικασία 
2011/0276(COD), βασισμένη στην 
πρόταση κανονισμού COM(2011) 0615.

1 Παράρτημα V, εικόνα 1, εκ των 
προτέρων όροι, νομοθετική διαδικασία 
2011/0276(COD), βασισμένη στην 
πρόταση κανονισμού COM(2011) 0615.

Or. en

Τροπολογία 5
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτό το 
πλαίσιο οι περιφέρειες πρέπει να 
επικεντρωθούν σε ορισμένες ολιγάριθμες
προτεραιότητες ανάλογες με τις 
δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, που 
θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για τη 
βιώσιμη προαγωγή και ανανέωση της 
περιφερειακής οικονομίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτό το 
πλαίσιο οι περιφέρειες πρέπει να 
επικεντρωθούν σε προτεραιότητες 
ανάλογες με τις δυνατότητες και τις 
αδυναμίες τους, που θα αποτελέσουν 
κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη 
προαγωγή και ανανέωση της 
περιφερειακής οικονομίας·

Or. de

Τροπολογία 6
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιφέρειες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
επίσης ελλείμματα και κινδύνους, εάν 
εξειδικευτούν σε υπερβολικά υψηλό 
επίπεδο σε έναν τομέα ή κλάδο·
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Or. de

Τροπολογία 7
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να εκπονήσουν μια τέτοια 
στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης (S3) με 
τη βοήθεια κριτικής αυτοανάλυσης και σε 
στενή συνεργασία με τους περιφερειακούς 
παράγοντες του τομέα της έρευνας και 
ανάπτυξης όπως π.χ. ερευνητικά κέντρα, 
πανεπιστήμια, ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και, ιδίως, επιχειρήσεις2·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να εκπονήσουν μια τέτοια 
στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης (S3) με 
τη βοήθεια κριτικής αυτοανάλυσης και σε 
στενή συνεργασία με τους περιφερειακούς 
παράγοντες του τομέα της έρευνας και 
ανάπτυξης όπως π.χ. ερευνητικά κέντρα, 
πανεπιστήμια, ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, κοινωνία των πολιτών και
επιχειρήσεις2·

__________________ __________________
2 Βλ. τον ορισμό της στρατηγικής ευφυούς 
εξειδίκευσης, άρθρο 2 παράγρ. 2 
στοιχείο 2β (νέο), νομοθετική διαδικασία 
2011/0276(COD), βασισμένη στην 
πρόταση κανονισμού COM(2011) 0615.

2 Βλ. τον ορισμό της στρατηγικής ευφυούς 
εξειδίκευσης, άρθρο 2 παράγρ. 2 
στοιχείο 2β (νέο), νομοθετική διαδικασία 
2011/0276(COD), βασισμένη στην 
πρόταση κανονισμού COM(2011) 0615.

Or. en

Τροπολογία 8
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να εκπονήσουν μια τέτοια 
στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης (S3) με 
τη βοήθεια κριτικής αυτοανάλυσης και σε 
στενή συνεργασία με τους περιφερειακούς 
παράγοντες του τομέα της έρευνας και 
ανάπτυξης όπως π.χ. ερευνητικά κέντρα, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να εκπονήσουν μια τέτοια 
στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης (S3) με 
τη βοήθεια κριτικής αυτοανάλυσης και σε 
στενή συνεργασία με τους περιφερειακούς 
παράγοντες του τομέα της έρευνας και 
ανάπτυξης όπως π.χ. ερευνητικά κέντρα, 
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πανεπιστήμια, ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και, ιδίως, επιχειρήσεις2·

πανεπιστήμια, ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, σχετικοί εταίροι και 
εμπλεκόμενοι φορείς και, ιδίως, 
επιχειρήσεις2·

__________________ __________________
2 Βλ. τον ορισμό της στρατηγικής ευφυούς 
εξειδίκευσης, άρθρο 2 παράγρ. 2 
στοιχείο 2β (νέο), νομοθετική διαδικασία 
2011/0276(COD), βασισμένη στην 
πρόταση κανονισμού COM(2011) 0615.

2 Βλ. τον ορισμό της στρατηγικής ευφυούς 
εξειδίκευσης, άρθρο 2 παράγρ. 2 
στοιχείο 2β (νέο), νομοθετική διαδικασία 
2011/0276(COD), βασισμένη στην 
πρόταση κανονισμού COM(2011) 0615.

Or. en

Τροπολογία 9
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιφέρειες πρέπει επίσης να 
καταρτίσουν επενδυτικό σχέδιο για όλα 
τα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά 
κονδύλια που διατίθενται στον τομέα της 
έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας και να παρουσιάσουν σε 
αυτό τον τρόπο προσέλκυσης και 
αξιοποίησης περαιτέρω ιδιωτικών 
επενδύσεων με σκοπό την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων της ΕΕ στον τομέα της 
έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας τα επόμενα χρόνια·

Or. de

Τροπολογία 10
Hermann Winkler

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

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια περίληψη 
της εν λόγω στρατηγικής και τουλάχιστον 
ένα αντίστοιχο σχέδιο εφαρμογής πρέπει 
να περιλαμβάνεται εκ νέου στη συμφωνία 
εταιρικής σχέσης καθώς και στα 
επιχειρησιακά προγράμματα·

Or. de

Τροπολογία 11
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
περίπτωση μη τήρησης του εν λόγω εκ 
των προτέρων όρου, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δύναται να αναστέλλει τις 
ενδιάμεσες πληρωμές των πόρων του 
ΕΤΠΑ για τον θεματικό στόχο της 
ενίσχυσης του τομέα της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας·

Or. de

Τροπολογία 12
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με δεδομένο 
το πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης 
πρέπει, στο πλαίσιο της περιφερειακής 
πολιτικής, να συνεχίσουν να 
παραχωρούνται στις περιφέρειες πλήρη 
περιθώρια εφαρμογής των εκ των 
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προτέρων όρων·

Or. de

Τροπολογία 13
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι, ανεξάρτητα από την 
τήρηση του εν λόγω εκ των προτέρων 
όρου, η ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής 
στη βάση του συντονισμού και της 
εντατικής ενασχόλησης με το καινοτόμο 
δυναμικό της προσφέρει μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα σημαντικά 
πλεονεκτήματα για την 
αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας 
μιας περιφέρειας στον τομέα της έρευνας, 
της ανάπτυξης και της καινοτομίας·

Or. de

Τροπολογία 14
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. απευθύνει έκκληση στις περιφέρειες να 
μη λαμβάνουν υπόψη μόνο τη δια νόμου 
υποχρέωση, αλλά και τις ευκαιρίες που 
προσφέρει μια τέτοια στρατηγική για την 
καθεμιά τους· καλεί ως εκ τούτου όλες τις 
περιφέρειες να προωθήσουν δυναμικά την 
επεξεργασία της στρατηγικής τους για την 
ευφυή εξειδίκευση, εφόσον δεν το έχουν 
κάνει ακόμα·

2. απευθύνει έκκληση στις περιφέρειες να 
μη λαμβάνουν υπόψη μόνο τη δια νόμου 
υποχρέωση, αλλά και τις ευκαιρίες που 
προσφέρει μια τέτοια στρατηγική για την 
καθεμιά τους· καλεί ως εκ τούτου όλες τις 
περιφέρειες να προωθήσουν δυναμικά την 
επεξεργασία της στρατηγικής τους για την 
ευφυή εξειδίκευση, εφόσον δεν το έχουν 
κάνει ακόμα και να εξετάσουν με κριτικό 
πνεύμα κατά περίπτωση παλαιότερες 
στρατηγικές και, εφόσον είναι 
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απαραίτητο, να τις αναθεωρήσουν·

Or. de

Τροπολογία 15
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. απευθύνει έκκληση στις περιφέρειες να 
μη λαμβάνουν υπόψη μόνο τη δια νόμου 
υποχρέωση, αλλά και τις ευκαιρίες που 
προσφέρει μια τέτοια στρατηγική για την 
καθεμιά τους· καλεί ως εκ τούτου όλες τις 
περιφέρειες να προωθήσουν δυναμικά την 
επεξεργασία της στρατηγικής τους για την 
ευφυή εξειδίκευση, εφόσον δεν το έχουν 
κάνει ακόμα·

2. απευθύνει έκκληση στις περιφέρειες να 
μη λαμβάνουν υπόψη μόνο τη δια νόμου 
υποχρέωση, αλλά και τις ευκαιρίες που 
προσφέρει μια τέτοια στρατηγική για την 
καθεμιά τους· καλεί ως εκ τούτου όλες τις 
περιφέρειες και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν δυναμικά την επεξεργασία 
της στρατηγικής τους για την ευφυή 
εξειδίκευση, εφόσον δεν το έχουν κάνει 
ακόμα, και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο 
καθυστέρησης της είσπραξης της 
χρηματοδότησης της ΕΕ για τα σχετικά 
επιχειρησιακά προγράμματα λόγω 
έλλειψης της εν λόγω στρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 16
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. δίνει έμφαση στη συμβουλευτική 
δραστηριότητα της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιφερειών και άλλων αρμοδίων επί της 
ουσίας γενικών διευθύνσεων, καθώς και 
της πλατφόρμας της Σεβίλλης1, και τις
καλεί να ενισχύσουν μελλοντικά τις 
δράσεις τους· απευθύνει έκκληση προς τις
περιφέρειες να κάνουν μεγαλύτερη χρήση 

3. δίνει έμφαση στη συμβουλευτική 
δραστηριότητα και στη στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
πλατφόρμας της Σεβίλλης1 και καλεί τα 
αρμόδια θεσμικά όργανα να εντείνουν τις 
δράσεις τους για τη στήριξη των 
στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης των 
περιφερειών·
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των παροχών της πλατφόρμας·
__________________ __________________
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

Or. en

Τροπολογία 17
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. προσδοκά ότι οι διάφορες τεχνικά 
συναφείς Γενικές Διευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ενισχύσουν 
την εσωτερική συνεργασία τους, ώστε να 
είναι σε θέση να συνδράμουν τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες παρέχοντας τις 
καλύτερες δυνατές τεχνικές συμβουλές·

Or. de

Τροπολογία 18
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
στηρίξει τις περιφέρειες κατά τη 
διαμόρφωση ενός αποδοτικού 
συστήματος παρακολούθησης με 
αντιπροσωπευτικούς δείκτες και να 
παράσχει, εν προκειμένω, δεδομένα που 
θα χρησιμοποιηθούν ειδικότερα για 
πανευρωπαϊκές και διεθνείς συγκρίσεις·

Or. de
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Τροπολογία 19
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες 
διαφέρουν πολύ ως προς τα δυνατά και τα 
αδύνατα σημεία τους· για τον λόγο αυτόν, 
απευθύνει έκκληση προς τις περιφέρειες να 
μην αντιγράφουν τις προτεραιότητες 
άλλων περιφερειών, αλλά να 
δημιουργήσουν τα ατομικά τους
πλεονεκτήματα ως προς τον ανταγωνισμό·

4. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες 
διαφέρουν πολύ ως προς το επίπεδο 
ανάπτυξής τους και τα δυνατά και τα 
αδύνατα σημεία τους· για τον λόγο αυτόν, 
απευθύνει έκκληση προς τις περιφέρειες να 
μην αντιγράφουν τις προτεραιότητες 
άλλων περιφερειών και να σημειώσουν 
πρόοδο εφαρμόζοντας τις δικές τους 
περιφερειακές στρατηγικές, οι οποίες θα 
βασίζονται στα πλεονεκτήματα της κάθε 
χώρας/περιφέρειας ως προς τον 
ανταγωνισμό, συμβάλλοντας κατά τον 
τρόπο αυτό στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 20
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες 
διαφέρουν πολύ ως προς τα δυνατά και τα 
αδύνατα σημεία τους· για τον λόγο αυτόν, 
απευθύνει έκκληση προς τις περιφέρειες να 
μην αντιγράφουν τις προτεραιότητες 
άλλων περιφερειών, αλλά να 
δημιουργήσουν τα ατομικά τους
πλεονεκτήματα ως προς τον ανταγωνισμό·

4. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες 
διαφέρουν πολύ ως προς τα δυνατά και τα 
αδύνατα σημεία τους· για τον λόγο αυτόν, 
απευθύνει έκκληση προς τις περιφέρειες να 
εστιάσουν στην ενίσχυση των ατομικών 
τους πλεονεκτημάτων ως προς τον
ανταγωνισμό·

Or. en
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Τροπολογία 21
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες 
διαφέρουν πολύ ως προς τα δυνατά και τα 
αδύνατα σημεία τους· για τον λόγο αυτόν, 
απευθύνει έκκληση προς τις περιφέρειες να 
μην αντιγράφουν τις προτεραιότητες 
άλλων περιφερειών, αλλά να 
δημιουργήσουν τα ατομικά τους 
πλεονεκτήματα ως προς τον ανταγωνισμό·

4. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες 
διαφέρουν πολύ ως προς τα δυνατά και τα 
αδύνατα σημεία τους· για τον λόγο αυτόν, 
απευθύνει έκκληση προς τις περιφέρειες να 
μην αντιγράφουν τις προτεραιότητες 
άλλων περιφερειών, αλλά να 
δημιουργήσουν τα ατομικά τους 
πλεονεκτήματα ως προς τον ανταγωνισμό 
και να εστιάσουν στις βασικές τους 
δυνατότητες και στα ατομικά 
χαρακτηριστικά τους·

Or. en

Τροπολογία 22
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες 
διαφέρουν πολύ ως προς τα δυνατά και τα 
αδύνατα σημεία τους· για τον λόγο αυτόν, 
απευθύνει έκκληση προς τις περιφέρειες να 
μην αντιγράφουν τις προτεραιότητες 
άλλων περιφερειών, αλλά να 
δημιουργήσουν τα ατομικά τους 
πλεονεκτήματα ως προς τον ανταγωνισμό·

4. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες 
διαφέρουν πολύ ως προς τα δυνατά και τα 
αδύνατα σημεία τους· για τον λόγο αυτόν, 
απευθύνει έκκληση προς τις περιφέρειες να 
μην αντιγράφουν τις προτεραιότητες 
άλλων περιφερειών, αλλά να 
δημιουργήσουν τα ατομικά τους 
πλεονεκτήματα ως προς τον ανταγωνισμό 
και να επιδιώκουν τη συνεργασία με τις 
γειτονικές περιφέρειες·

Or. de

Τροπολογία 23
Cornelia Ernst
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι οι περιφέρειες δεν θα 
πρέπει να εστιάζουν μόνο σε μεμονωμένα 
πλεονεκτήματα ως προς τον 
ανταγωνισμό, αλλά ότι σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις μπορεί να είναι σκόπιμη και 
μια ευρύτερη οικονομική πολιτική·
υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία 
των «επενδύσεων σε κορυφαία ταλέντα»·

Or. de

Τροπολογία 24
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι για την κατάκτηση 
νέων αγορών δεν είναι ανάγκη κάθε 
περιφέρεια να είναι στην πρώτη γραμμή ως 
προς την επινόηση νέων τεχνολογιών· για 
τον λόγο αυτόν προτείνει εναλλακτικά την 
επένδυση ήδη υφισταμένων γνώσεων και 
ικανοτήτων σε συγγενείς δραστηριότητες, 
καθώς η μεταφορά γνώσεων είναι 
μεγαλύτερη σε αυτόν τον τομέα («related 
diversity»)·

5. υπογραμμίζει ότι για την κατάκτηση 
νέων αγορών κάθε περιφέρεια μπορεί να 
καταβάλλει προσπάθειες ώστε να είναι 
στην πρώτη γραμμή ως προς την επινόηση 
νέων τεχνολογιών, αλλά μπορεί επίσης να 
επενδύει ήδη υπάρχουσες γνώσεις και 
ικανότητες σε συγγενείς δραστηριότητες, 
εφόσον η μεταφορά γνώσεων είναι 
μεγαλύτερη σε αυτόν τον τομέα («related 
diversity»)·

Or. en

Τροπολογία 25
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει πόσο σημαντική είναι για την 
ενίσχυση της περιφερειακής οικονομικής 
ισχύος η δημιουργία αλυσίδας αξίας, η 
οποία θα οδηγεί από τη βασική έρευνα 
μέσω της έρευνας που προσανατολίζεται 
στον χρήστη και της μεταφοράς 
τεχνολογίας σε συγκεκριμένα 
αξιοποιήσιμα οικονομικά προϊόντα και 
στην ίδρυση επιχειρήσεων· παροτρύνει 
τις περιφέρειες στο πλαίσιο αυτό να 
αξιοποιήσουν ιδιαιτέρως και να 
προωθήσουν το δυναμικό των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία 26
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει τις περιφέρειες να 
επενδύουν σε διακλαδικές και 
διατεχνολογικές δραστηριότητες που 
μπορούν να δημιουργήσουν οριζόντια 
αποτελέσματα («cross-cutting links») σε 
ολόκληρη την περιφερειακή οικονομία, 
προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν 
από αυτό όσο το δυνατόν περισσότερες
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ·

6. παροτρύνει τις περιφέρειες να 
επενδύουν σε διακλαδικές και 
διατεχνολογικές δραστηριότητες που 
μπορούν να δημιουργήσουν οριζόντια 
αποτελέσματα («cross-cutting links») σε 
ολόκληρη την περιφερειακή οικονομία, 
ώστε οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι ΜΜΕ, 
να μπορούν να συμβάλλουν πιο 
αποτελεσματικά στην επίτευξη 
οικονομικής ανάπτυξης και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 27
Oldřich Vlasák
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει τις περιφέρειες να 
επενδύουν σε διακλαδικές και 
διατεχνολογικές δραστηριότητες που 
μπορούν να δημιουργήσουν οριζόντια 
αποτελέσματα («cross-cutting links») σε 
ολόκληρη την περιφερειακή οικονομία, 
προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν 
από αυτό όσο το δυνατόν περισσότερες 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ·

6. παροτρύνει τις περιφέρειες να 
επενδύουν σε διακλαδικές και 
διατεχνολογικές δραστηριότητες που 
μπορούν να δημιουργήσουν οριζόντια 
αποτελέσματα («cross-cutting links») σε 
ολόκληρη την περιφερειακή οικονομία, 
προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν 
από αυτό όσο το δυνατόν περισσότερες 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ και διαφόρων τομέων, όπως οι 
δημιουργικοί κλάδοι·

Or. en

Τροπολογία 28
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει τις περιφέρειες να 
επενδύουν σε διακλαδικές και 
διατεχνολογικές δραστηριότητες που 
μπορούν να δημιουργήσουν οριζόντια 
αποτελέσματα («cross-cutting links») σε 
ολόκληρη την περιφερειακή οικονομία, 
προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν 
από αυτό όσο το δυνατόν περισσότερες 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ·

6. παροτρύνει τις περιφέρειες να 
επενδύουν σε διατομεακές και 
διατεχνολογικές δραστηριότητες που 
μπορούν να δημιουργήσουν οριζόντια
αποτελέσματα («cross-cutting links») σε 
ολόκληρη την περιφερειακή οικονομία, 
προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν 
από αυτό όσο το δυνατόν περισσότερες 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 29
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι κατά την επιλογή των 
προτεραιοτήτων τους, οι περιφέρειες 
πρέπει να αποσκοπούν, πέρα από την 
ενίσχυση των συστημάτων καινοτομίας 
τους με στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
δημιουργούμενης προστιθέμενης αξίας,
και στην υπέρβαση των κοινωνικών 
προκλήσεων·

7. θεωρεί ότι, πέρα από την ενίσχυση των 
συστημάτων καινοτομίας τους με στόχο 
την αύξηση της δημιουργούμενης 
ανταγωνιστικότητας και της 
προστιθέμενης αξίας, οι περιφέρειες, κατά 
την επιλογή των προτεραιοτήτων τους, 
θα πρέπει να αναλάβουν δράσεις για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών και 
κοινωνιακών προκλήσεων που υπάρχουν 
στους κόλπους της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 30
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι κατά την επιλογή των 
προτεραιοτήτων τους, οι περιφέρειες 
πρέπει να αποσκοπούν, πέρα από την 
ενίσχυση των συστημάτων καινοτομίας 
τους με στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
δημιουργούμενης προστιθέμενης αξίας, και 
στην υπέρβαση των κοινωνικών 
προκλήσεων·

7. θεωρεί ότι κατά την επιλογή των 
προτεραιοτήτων τους, οι περιφέρειες 
πρέπει να αποσκοπούν, πέρα από την 
ενίσχυση των συστημάτων καινοτομίας 
τους με στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
δημιουργούμενης προστιθέμενης αξίας, και 
στην υπέρβαση των κοινωνικών 
προκλήσεων, όπως για παράδειγμα της 
ενεργειακής ασφάλειας και των 
δημογραφικών αλλαγών·

Or. de

Τροπολογία 31
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι κατά την επιλογή των 
προτεραιοτήτων τους, οι περιφέρειες 
πρέπει να αποσκοπούν, πέρα από την 
ενίσχυση των συστημάτων καινοτομίας 
τους με στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
δημιουργούμενης προστιθέμενης αξίας, και 
στην υπέρβαση των κοινωνικών 
προκλήσεων·

7. θεωρεί ότι κατά την επιλογή των 
προτεραιοτήτων τους, οι περιφέρειες 
πρέπει να αποσκοπούν, πέρα από την 
ενίσχυση των συστημάτων καινοτομίας 
τους με στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
δημιουργούμενης προστιθέμενης αξίας, και 
στην υπέρβαση των κοινωνικών 
προκλήσεων, όπως η ανεργία και 
φτώχεια·

Or. de

Τροπολογία 32
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τις περιφέρειες να μην εστιάζουν 
μόνο στην τεχνολογική καινοτομία, αλλά 
να βασίσουν τη στρατηγική σε μια κατά το 
δυνατόν ευρεία έννοια της καινοτομίας·

8. καλεί τις περιφέρειες να μην εστιάζουν 
μόνο στην τεχνολογική καινοτομία, αλλά 
να βασίσουν τη στρατηγική σε μια κατά το 
δυνατόν ευρεία έννοια της καινοτομίας· 
στο πλαίσιο αυτό, επιθυμεί να λαμβάνεται 
υπόψη όχι μόνο η καινοτομία υψηλού 
αλλά και η καινοτομία χαμηλού ή μέσου 
τεχνολογικού επιπέδου, όπως για 
παράδειγμα η βελτιστοποίηση των 
διαδικασιών ή η αλλαγή των 
οργανωτικών δομών· παραπέμπει ρητά εν 
προκειμένω στην κοινωνική και 
οικολογική καινοτομία· υπογραμμίζει ότι 
στόχος των στρατηγικών καινοτομίας θα 
πρέπει να είναι η καινοτομία με πρακτική 
εφαρμογή·

Or. de

Τροπολογία 33
Hermann Winkler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. θεωρεί ότι η επιλογή 
αντιπροσωπευτικών δεικτών 
προσανατολισμένων στα αποτελέσματα, 
καθώς και η ποιότητα της συνεργασίας 
των σχετικών φορέων επηρεάζουν ήδη 
αποφασιστικά την επιτυχία της 
στρατηγικής για την ευφυή εξειδίκευση 
και μειώνουν τον κίνδυνο εσφαλμένων 
εξελίξεων κατά τον ορισμό 
προτεραιοτήτων·

Or. de

Τροπολογία 34
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τις περιφέρειες να προωθήσουν 
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία 35
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. έχει επίγνωση ότι ο ορισμός 
προτεραιοτήτων συνιστά μια ευαίσθητη 
και ριψοκίνδυνη διαδικασία· ως εκ 
τούτου, επικροτεί τη θέσπιση ενός 
συστήματος αναθεώρησης ώστε να 
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δίδεται στις περιφέρειες η δυνατότητα να 
επανεξετάζουν τις στρατηγικές τους και 
να αποφεύγουν τις επαπειλούμενες 
εσφαλμένες εξελίξεις·

Or. de

Τροπολογία 36
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. συνιστά στις περιφέρειες, στο πλαίσιο 
των στρατηγικών τους για την ευφυή 
εξειδίκευση, να θέσουν στο επίκεντρο 
ιδίως τις ΜΜΕ δεδομένου ότι επενδύουν 
στην έρευνα και την ανάπτυξη σε 
ποσοστό άνω του μέσου όρου και 
συνιστούν κινητήρια δύναμη της 
καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 37
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στενότερη δικτύωση των φορέων εντός 
των περιφερειών

Στενότερη συμμετοχή των φορέων εντός 
των περιφερειών

Or. en

Τροπολογία 38
Νίκος Χρυσόγελος
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει εν προκειμένω τη 
σημασία της διαβούλευσης με τις 
επιχειρήσεις και ιδίως με τις ΜΜΕ, 
εφόσον ένα «όραμα καινοτομίας» θα είναι 
επιτυχημένο μόνο εάν οι επιχειρήσεις 
διαθέτουν πραγματικά το απαιτούμενο 
δυναμικό για την υλοποίησή του·

10. υπογραμμίζει εν προκειμένω τη 
σημασία της διαβούλευσης με τις 
επιχειρήσεις και ιδίως με τις ΜΜΕ και τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, εφόσον ένα 
«όραμα καινοτομίας» θα είναι επιτυχημένο 
μόνο εάν οι επιχειρήσεις διαθέτουν 
πραγματικά το απαιτούμενο δυναμικό για 
την υλοποίησή του·

Or. en

Τροπολογία 39
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη 
αναθεώρησης παλαιών διαδικασιών 
διαβούλευσης και καταλόγων αποδεκτών 
και κατά περίπτωση, επέκτασής τους, 
ώστε να μην παραβλεφθούν τυχόν 
μελλοντικές κινητήριες δυνάμεις της 
καινοτομίας· προτείνει στο πλαίσιο αυτό 
και τη συμμετοχή των μελλοντικών 
επιχειρηματιών·

Or. de

Τροπολογία 40
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καθιστά σαφές ότι για τη δημιουργία 11. καθιστά σαφές ότι για τη δημιουργία 
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κοινού οράματος είναι σημαντική η κατά 
το δυνατόν στενή δικτύωση μεταξύ 
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και 
κέντρων καινοτομίας και επιχειρήσεων·

κοινού οράματος είναι σημαντική η κατά 
το δυνατόν στενή δικτύωση μεταξύ 
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και 
κέντρων καινοτομίας και επιχειρήσεων· 
επισημαίνει συνεπώς τη σημασία της 
στενής συνεργασίας εντός του τριγώνου 
της γνώσης για τη μεταφορά γνώσης, 
όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Έρευνας και Καινοτομίας ή σε 
περιφερειακούς ομίλους και κέντρα 
καινοτομίας·

Or. de

Τροπολογία 41
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καθιστά σαφές ότι για τη δημιουργία
κοινού οράματος είναι σημαντική η κατά 
το δυνατόν στενή δικτύωση μεταξύ 
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και 
κέντρων καινοτομίας και επιχειρήσεων·

11. θεωρεί ότι κάθε περιφέρεια θα πρέπει 
να ενισχύσει τους συγκεκριμένους τομείς 
της οικονομίας της που παρουσιάζουν τη 
μεγαλύτερη δυναμικότητα, συμβάλλοντας 
στη δημιουργία περιφερειακών ομίλων 
που θα συσπειρώνουν οικονομικούς και 
κοινωνικούς φορείς· καθιστά σαφές ότι 
για τη δημιουργία κοινού οράματος είναι 
σημαντική η κατά το δυνατόν στενή 
δικτύωση μεταξύ πανεπιστημίων, 
ερευνητικών κέντρων και κέντρων 
καινοτομίας και επιχειρήσεων·

Or. pt

Τροπολογία 42
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καθιστά σαφές ότι για τη δημιουργία 
κοινού οράματος είναι σημαντική η κατά 
το δυνατόν στενή δικτύωση μεταξύ
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και 
κέντρων καινοτομίας και επιχειρήσεων·

11. καθιστά σαφές ότι για τη δημιουργία 
κοινού οράματος είναι θεμελιώδους 
σημασίας η κατά το δυνατόν στενή 
συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών 
κέντρων και κέντρων καινοτομίας,
επιχειρήσεων και φορέων της κοινωνίας 
των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 43
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καθιστά σαφές ότι για τη δημιουργία 
κοινού οράματος είναι σημαντική η κατά 
το δυνατόν στενή δικτύωση μεταξύ 
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και 
κέντρων καινοτομίας και επιχειρήσεων·

11. καθιστά σαφές ότι για τη δημιουργία 
κοινού οράματος είναι σημαντική η κατά 
το δυνατόν στενή δικτύωση μεταξύ 
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και 
κέντρων καινοτομίας, επιχειρήσεων και 
τοπικών και περιφερειακών φορέων 
χάραξης πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τους φορείς του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα να δημιουργήσουν 
περιφερειακές κοιτίδες καινοτομίας, οι 
οποίες θα συσπειρώνουν επιχειρήσεις του 
τομέα της δημιουργικότητας, 
πανεπιστήμια, επενδυτές και πολιτιστικά 
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ιδρύματα με στόχο την προώθηση των 
κλάδων του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας στο πλαίσιο των 
στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. fr

Τροπολογία 45
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
συμμετοχή των εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών και των σχετικών 
οργανώσεών της ώστε να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την εν λόγω 
στρατηγική και την εφαρμογή της και να 
ενθαρρυνθεί η ανάληψη της σχετικής 
ευθύνης·

Or. en

Τροπολογία 46
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι οι διοικητικές αρχές και τα 
υπουργεία πρέπει να θεμελιώσουν τη 
διαδικασία αυτή σε ένα εντελώς νέο 
πνεύμα, τόσο στη μεταξύ τους συνεργασία 
όσο και στην αντιμετώπιση των 
επιχειρήσεων και άλλων φορέων και 
παραγόντων·

12. θεωρεί ότι οι διοικητικές αρχές και τα 
υπουργεία πρέπει να θεμελιώσουν τη 
διαδικασία αυτή σε ένα εντελώς νέο 
πνεύμα, τόσο στη μεταξύ τους συνεργασία 
όσο και στην αντιμετώπιση των 
επιχειρήσεων και άλλων φορέων και 
παραγόντων· τονίζει ότι πρέπει να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές και 
να εξασφαλιστεί αποτελεσματική 
διοίκηση· συνιστά οι πόροι που 
διατίθενται για τη δημιουργία 
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ικανοτήτων να χρησιμοποιηθούν, εφόσον 
κριθεί απαραίτητο, για την περαιτέρω 
ενδυνάμωση των διοικήσεων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 47
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι οι διοικητικές αρχές και τα 
υπουργεία πρέπει να θεμελιώσουν τη 
διαδικασία αυτή σε ένα εντελώς νέο
πνεύμα, τόσο στη μεταξύ τους συνεργασία 
όσο και στην αντιμετώπιση των 
επιχειρήσεων και άλλων φορέων και 
παραγόντων·

12. θεωρεί ότι οι διοικητικές αρχές και τα 
υπουργεία πρέπει να θεμελιώσουν τη 
διαδικασία αυτή σε ένα συνεργατικό
πνεύμα, τόσο στη μεταξύ τους συνεργασία 
όσο και στην αντιμετώπιση των 
επιχειρήσεων και άλλων φορέων και 
παραγόντων· ενθαρρύνει τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε περιφέρειες όπου 
οι ΜΜΕ κατέχουν υψηλό μερίδιο να 
συνεργαστούν μέσω πλατφόρμων 
προκειμένου να ενισχύσουν τον ρόλο τους 
στο σύστημα καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 48
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τους περιφερειακούς και 
εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων και 
τις αρχές να εκσυγχρονίσουν την 
εσωτερική οργάνωση των εργασιών τους 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της νέας 
«επιχειρηματικής διαδικασίας 
ανακάλυψης», και να προσχωρήσουν 
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ειδικότερα σε έναν ενισχυμένο και διαρκή 
διάλογο με τους εμπλεκόμενους 
παράγοντες·

Or. de

Τροπολογία 49
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. θεωρεί ότι σε όλες τις σχετικές 
περιφερειακές αρχές και φορείς θα πρέπει 
να παρέχεται υψηλής ποιότητας 
κατάρτιση και σεμινάρια που θα 
εστιάζουν σε θέματα που αφορούν την 
εκπόνηση και την εφαρμογή στρατηγικών 
ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 50
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί τις εμπλεκόμενες Γενικές 
Διευθύνσεις να μην εγκαταλείψουν τις 
προσπάθειές τους όσον αφορά τη 
συμβατότητα των προγραμμάτων· 
προσδοκά ειδικότερα από τη Γενική 
Διεύθυνση Έρευνας να ενισχύει διαρκώς 
τη συνεργασία της με τη Γενική 
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, είτε 
κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
είτε κατά την εφαρμογή του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 είτε 
ακόμα κατά την κατάρτιση εγχειριδίων 
για τις περιφέρειες·
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Or. de

Τροπολογία 51
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. απευθύνει επιτακτική έκκληση στις 
περιφέρειες να αξιοποιήσουν προς όφελός 
τους όλες τις δυνατότητες στήριξης, 
συνεργασίας και επενδύσεων, όπως οι 
δράσεις προηγούμενου και επόμενου 
σταδίου («upstream and downstream 
actions»)2 ώστε να δημιουργήσουν ένα 
ακόμα φιλικότερο για την καινοτομία 
περιβάλλον ειδικά για τις ΜΜΕ, και να 
εντείνουν τη συμμετοχή στον
Ορίζοντα 2020, για να καλυφθεί το κενό 
καινοτομίας μεταξύ των περιφερειών·

14. απευθύνει επιτακτική έκκληση στις 
περιφέρειες να αξιοποιήσουν πλήρως προς 
όφελός τους όλες τις δυνατότητες 
στήριξης, συνεργασίας και επενδύσεων, 
όπως οι δράσεις προηγούμενου και 
επόμενου σταδίου («upstream and 
downstream actions»)2 ώστε να 
δημιουργήσουν ένα ακόμα φιλικότερο για 
την καινοτομία περιβάλλον, και να 
αξιοποιήσουν δεόντως τις δυνατότητες 
που προσφέρει ο Ορίζοντας 2020, 
καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό το κενό 
καινοτομίας μεταξύ των περιφερειών·

__________________ __________________
2 Παράρτημα Ι, παράγραφος 4.3.2, 
νομοθετική διαδικασία 2011/0276(COD), 
βασισμένη στην πρόταση κανονισμού 
COM(2011) 0615.

2 Παράρτημα Ι, παράγραφος 4.3.2, 
νομοθετική διαδικασία 2011/0276(COD), 
βασισμένη στην πρόταση κανονισμού 
COM(2011) 0615.

Or. en

Τροπολογία 52
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. απευθύνει επιτακτική έκκληση στις 
περιφέρειες να αξιοποιήσουν προς όφελός 
τους όλες τις δυνατότητες στήριξης, 
συνεργασίας και επενδύσεων, όπως οι 
δράσεις προηγούμενου και επόμενου 

14. απευθύνει επιτακτική έκκληση στις 
περιφέρειες να αξιοποιήσουν προς όφελός 
τους όλες τις δυνατότητες στήριξης, 
συνεργασίας και επενδύσεων, όπως οι 
δράσεις προηγούμενου και επόμενου 
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σταδίου («upstream and downstream 
actions»)2 ώστε να δημιουργήσουν ένα 
ακόμα φιλικότερο για την καινοτομία 
περιβάλλον ειδικά για τις ΜΜΕ, και να 
εντείνουν τη συμμετοχή στον 
Ορίζοντα 2020, για να καλυφθεί το κενό 
καινοτομίας μεταξύ των περιφερειών·

σταδίου («upstream and downstream 
actions»)2 και η προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή ώστε να δημιουργήσουν 
ένα ακόμα φιλικότερο για την καινοτομία 
περιβάλλον ειδικά για τις ΜΜΕ και τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, και να εντείνουν 
τη συμμετοχή στον Ορίζοντα 2020, για να 
καλυφθεί το κενό καινοτομίας μεταξύ των 
περιφερειών·

__________________ __________________
2 Παράρτημα Ι, παράγραφος 4.3.2, 
νομοθετική διαδικασία 2011/0276(COD), 
βασισμένη στην πρόταση κανονισμού 
COM(2011) 0615.

2 Παράρτημα Ι, παράγραφος 4.3.2, 
νομοθετική διαδικασία 2011/0276(COD), 
βασισμένη στην πρόταση κανονισμού 
COM(2011) 0615.

Or. en

Τροπολογία 53
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. απευθύνει επιτακτική έκκληση στις 
περιφέρειες να αξιοποιήσουν προς όφελός 
τους όλες τις δυνατότητες στήριξης, 
συνεργασίας και επενδύσεων, όπως οι 
δράσεις προηγούμενου και επόμενου 
σταδίου («upstream and downstream 
actions»)2 ώστε να δημιουργήσουν ένα 
ακόμα φιλικότερο για την καινοτομία 
περιβάλλον ειδικά για τις ΜΜΕ, και να 
εντείνουν τη συμμετοχή στον 
Ορίζοντα 2020, για να καλυφθεί το κενό 
καινοτομίας μεταξύ των περιφερειών·

14. απευθύνει επιτακτική έκκληση στις 
περιφέρειες να αξιοποιήσουν προς όφελός 
τους όλες τις δυνατότητες στήριξης, 
συνεργασίας και επενδύσεων, όπως οι 
δράσεις προηγούμενου και επόμενου 
σταδίου («upstream and downstream 
actions»)2 ώστε να δημιουργήσουν ένα 
ακόμα φιλικότερο για την καινοτομία 
περιβάλλον ειδικά για όσους ιδρύουν 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, και να 
εντείνουν τη συμμετοχή στον 
Ορίζοντα 2020, για να καλυφθεί το κενό 
καινοτομίας μεταξύ των περιφερειών·

__________________ __________________
2 Παράρτημα V, παράγραφος 4.3.2, 
νομοθετική διαδικασία 2011/0276 (COD), 
βασισμένη στην πρόταση κανονισμού 
COM(2011) 0615.

2 Παράρτημα V, παράγραφος 4.3.2, 
νομοθετική διαδικασία 2011/0276 (COD), 
βασισμένη στην πρόταση κανονισμού 
COM(2011) 0615.

Or. de
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Τροπολογία 54
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει το πλήθος των ευκαιριών για 
χρηματοδότηση των εν λόγω δράσεων 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης για την 
περίοδο 2014-2020, μεταξύ άλλων μέσω 
της υποστήριξης φυτωρίων 
επιχειρήσεων, μέσω της ανάπτυξης 
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης 
μέσω της προώθησης συμπράξεων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. pl

Τροπολογία 55
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί σε αυτό το πλαίσιο τις 
περιφέρειες που υπολείπονται κατά πολύ
αναφορικά με τη δημιουργία ερευνητικών 
ικανοτήτων και υποδομών να 
προωθήσουν συνεργασίες με ερευνητικά 
ιδρύματα αριστείας σύμφωνα με το πνεύμα 
του «teaming/ twinning for excellence» 
προκειμένου να δημιουργήσουν στο 
μέλλον κέντρα αριστείας, από τα οποία θα 
επωφεληθεί η περιφερειακή οικονομία στο 
σύνολό της·

15. καλεί σε αυτό το πλαίσιο τις 
περιφέρειες που υπολείπονται αναφορικά 
με τη δημιουργία ερευνητικών υποδομών
και ικανοτήτων να προωθήσουν 
συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα 
αριστείας σύμφωνα με το πνεύμα του 
«teaming/ twinning for excellence» 
προκειμένου να δημιουργήσουν οι ίδιες
στο μέλλον κέντρα αριστείας, από τα οποία 
θα επωφεληθεί η περιφερειακή οικονομία 
στο σύνολό της·

Or. en
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Τροπολογία 56
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. απευθύνει έκκληση προς τις 
περιφέρειες να ασχοληθούν εντατικά στο 
πλαίσιο της στρατηγικής με το ζήτημα 
της προσέλκυσης επενδύσεων από τον 
ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι εν 
προκειμένω το επενδυτικό δυναμικό στον 
τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και 
της καινοτομίας επιδέχεται σαφώς 
περαιτέρω αύξηση·

Or. de

Τροπολογία 57
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. πιστεύει ότι όλες οι περιφέρειες θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ενισχύουν τα δικά τους δυνατά σημεία 
και να επιλέγουν τις κατάλληλες δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων μικρής 
κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 58
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί όλους τους περιφερειακούς και 
εθνικούς παράγοντες που είναι υπεύθυνοι 
για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
στρατηγικής RIS 3, για τον οδικό χάρτη 
για τις ερευνητικές υποδομές ESFRI, για 
τα ESIF και για το Ορίζοντας 2020 να
συνεργαστούν στενότερα κατά τον 
σχεδιασμό και τον συντονισμό· θεωρεί ότι 
γι’ αυτό απαιτούνται ανάλογες δομές 
δικτύωσης των επιπέδων κρατικής 
δράσης·

16. καλεί όλους τους περιφερειακούς και 
εθνικούς παράγοντες που είναι υπεύθυνοι 
για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
στρατηγικής RIS 3, για τον οδικό χάρτη 
για τις ερευνητικές υποδομές ESFRI, για 
τα ESIF και για το Ορίζοντας 2020 να 
συνεργαστούν στενότερα κατά τον 
σχεδιασμό και τον συντονισμό, καθώς και 
να εξετάσουν παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών που χρησιμοποιούνται σε άλλα 
κράτη μέλη με στόχο την καλύτερη 
δικτύωση των επιπέδων κρατικής δράσης·

Or. en

Τροπολογία 59
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί όλους τους περιφερειακούς και 
εθνικούς παράγοντες που είναι υπεύθυνοι 
για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
στρατηγικής RIS 3, για τον οδικό χάρτη 
για τις ερευνητικές υποδομές ESFRI, για 
τα ESIF και για το Ορίζοντας 2020 να 
συνεργαστούν στενότερα κατά τον 
σχεδιασμό και τον συντονισμό· θεωρεί ότι 
γι’ αυτό απαιτούνται ανάλογες δομές 
δικτύωσης των επιπέδων κρατικής δράσης·

16. καλεί όλους τους περιφερειακούς και 
εθνικούς παράγοντες που είναι υπεύθυνοι 
για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
στρατηγικής RIS 3, για τον οδικό χάρτη 
για τις ερευνητικές υποδομές ESFRI, για 
τα ESIF και για το Ορίζοντας 2020 να 
συνεργαστούν στενότερα κατά τον 
σχεδιασμό και τον συντονισμό και, εφόσον 
απαιτείται, να αναπτύξουν ανάλογες 
δομές δικτύωσης των επιπέδων κρατικής 
δράσης·

Or. de

Τροπολογία 60
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επιδοκιμάζει την εντολή του 
ευρωπαίου νομοθέτη να χορηγούνται 
συμβουλές στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες όσον αφορά πιθανά 
αποτελέσματα συνέργειας3· σε αυτό το 
πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να 
εκπονήσει εγκαίρως τα σχετικά εγχειρίδια 
και να διαθέσει στοιχεία σχετικά με τη 
συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα-
πλαίσια και τα αποτελέσματά τους σε 
περιφερειακό επίπεδο·

διαγράφεται

__________________
3 Παράρτημα V, παράγραφος 4.3.3, 
νομοθετική διαδικασία 2011/0276(COD), 
βασισμένη στην πρόταση κανονισμού 
COM(2011) 0615.

Or. en

Τροπολογία 61
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι στην ανταλλαγή αυτή 
πρέπει να συμπεριληφθούν με τον 
κατάλληλο τρόπο και οι δυνητικοί 
αποδέκτες πόρων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020, καθώς και αντίστοιχες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως το EEN 
(Europe Enterprise Network)·

18. επικροτεί όλες τις προσπάθειες για 
την επέκταση των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και της στήριξης που 
παρέχονται στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες με σκοπό την εξεύρεση νέων 
συνεργειών· θεωρεί ότι στην ανταλλαγή 
αυτή θα ήταν επωφελές να συμμετάσχουν 
με τον κατάλληλο τρόπο και οι δυνητικοί
αποδέκτες πόρων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020, καθώς και αντίστοιχες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως το EEN 
(Europe Enterprise Network) και η 
Κοινωνική Οικονομία της Ευρώπης 
(Social Economy Europe)·

Or. en



AM\1007292EL.doc 33/37 PE521.796v01-00

EL

Τροπολογία 62
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί τις περιφέρειες να μην 
περιοριστούν στη βελτίωση των 
εσωτερικών τους σχέσεων μεταξύ 
ιδρυμάτων εκπαίδευσης και έρευνας, 
επιχειρήσεων και διοίκησης, αλλά να 
αναπτύξουν επίσης συνεργασίες με άλλες 
περιφέρειες με σκοπό τη συμπλήρωση 
της αλυσίδας αξίας τους·

Or. de

Τροπολογία 63
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θα παρασχεθούν περισσότερες 
ευκαιρίες εάν αναπτυχθεί στενή 
συνεργασία μεταξύ των ΚΓΚ στις 
περιφέρειες και των αρχών και των 
οργανώσεων που συμμετέχουν στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης (RIS 
3), όπως περιγράφεται στο παράρτημα IV 
του κανονισμού COM(2011) 615, 
2011/0276 (COD), C7-0335/11, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
εταιρικών σχέσεων με περιφέρειες που 
φιλοξενούν υφιστάμενα και δυνητικά 
κέντρα συστέγασης, όπως οι 
περιφερειακές κοινότητες καινοτομίας 
και υλοποίησης (Regional Innovation and 
Implementation Communities – RICs)·
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Or. en

Τροπολογία 64
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ζωτικής σημασίας οι 
περιφερειακές στρατηγικές εξειδίκευσης 
να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων 
ευρωπαϊκών δικτύων αριστείας σε ένα 
ευρύ φάσμα τομέων, συντελώντας κατά 
τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στην αναβάθμιση της 
διεθνούς εικόνας της·

Or. pt

Τροπολογία 65
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι η συνεργασία διαφόρων 
περιφερειών έχει τεράστιο όφελος, λόγω 
της μεταφοράς γνώσης, τόσο για τις 
περιφέρειες και την επί τόπου οικονομική 
τους ισχύ, όσο και για την ΕΕ στο πλαίσιο 
του παγκόσμιου ανταγωνισμού· 
παραπέμπει εν προκειμένω σε εξαιρετικά 
επιτυχημένες συνεργασίες, για παράδειγμα 
στο πλαίσιο των «περιφερειών γνώσης»·

19. φρονεί ότι η συνεργασία διαφόρων 
περιφερειών έχει τεράστιο όφελος, λόγω 
της μεταφοράς γνώσης, τόσο για τις 
περιφέρειες και την επί τόπου οικονομική 
τους ισχύ, όσο και για την ΕΕ· παραπέμπει 
εν προκειμένω σε εξαιρετικά επιτυχημένες 
συνεργασίες, για παράδειγμα στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας «περιφέρειες γνώσης»·

Or. en
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Τροπολογία 66
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι η συνεργασία διαφόρων 
περιφερειών έχει τεράστιο όφελος, λόγω 
της μεταφοράς γνώσης, τόσο για τις 
περιφέρειες και την επί τόπου οικονομική 
τους ισχύ, όσο και για την ΕΕ στο πλαίσιο 
του παγκόσμιου ανταγωνισμού· 
παραπέμπει εν προκειμένω σε εξαιρετικά 
επιτυχημένες συνεργασίες, για παράδειγμα 
στο πλαίσιο των «περιφερειών γνώσης»·

19. φρονεί ότι η συνεργασία διαφόρων 
περιφερειών έχει τεράστιο όφελος, λόγω 
της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας, 
τόσο για τις περιφέρειες και την επί τόπου 
οικονομική τους ισχύ, όσο και για την ΕΕ 
στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού· παραπέμπει εν προκειμένω 
σε εξαιρετικά επιτυχημένες συνεργασίες, 
για παράδειγμα στο πλαίσιο των 
«περιφερειών γνώσης»·

Or. de

Τροπολογία 67
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επισημαίνει ότι πολλές περιφέρειες 
αποθαρρύνονται επίσης από τον σύνθετο 
φόρτο που συνεπάγεται η ανάλυση και η 
εναρμόνιση· ως εκ τούτου, ενθαρρύνει τις 
περιφέρειες να κάνουν χρήση της 
προβλεπόμενης από τον νομοθέτη 
επιλογής επένδυσης ποσοστού έως 15% 
των πόρων του προγράμματος εκτός του 
τομέα του προγράμματος12·
__________________
12Άρθρο 60 παράγραφος 2 νομοθετική 
διαδικασία 2011/0276(COD), βασισμένη 
στην πρόταση κανονισμού 
COM(2011) 0615.

Or. de
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Τροπολογία 68
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υπογραμμίζει ότι οι παραμεθόριες 
περιοχές έρχονται συχνά αντιμέτωπες με 
προκλήσεις της ιδίας φύσεως λόγω των 
κοινών εδαφικών χαρακτηριστικών τους· 
καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
προβούν στην κατάρτιση διασυνοριακών 
στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης και 
στη δημιουργία διασυνοριακών δικτύων 
χρησιμοποιώντας τους πόρους που 
χορηγούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 69
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επιδοκιμάζει τις επιλογές που 
προβλέπει το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
στον τομέα της εδαφικής συνεργασίας1· 
ακόμα, επικροτεί κάθε άλλη μορφή 
διεθνοποίησης σε μικρή κλίμακα μέσω των 
περιφερειών και των φορέων και 
παραγόντων τους·

20. επιδοκιμάζει τις επιλογές που 
προβλέπει το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
στον τομέα της εδαφικής συνεργασίας1· 
ακόμα, επικροτεί κάθε άλλη μορφή 
διεθνοποίησης σε μικρή κλίμακα μέσω των 
περιφερειών και των σχετικών φορέων και 
παραγόντων·

__________________ __________________
1 Παράρτημα Ι, παράγραφος 7.2, 
νομοθετική διαδικασία 2011/0276(COD), 
βασισμένη στην πρόταση κανονισμού 
COM(2011) 0615.

1 Παράρτημα Ι, παράγραφος 7.2, 
νομοθετική διαδικασία 2011/0276(COD), 
βασισμένη στην πρόταση κανονισμού 
COM(2011) 0615.

Or. en

Τροπολογία 70
Nuno Teixeira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διοργάνωσης τοπικών εκστρατειών 
ευρείας κλίμακας με στόχο τη διάδοση 
των στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. pt


