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Τροπολογία 1
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανεωμένη 
στρατηγική της Λισαβόνας αποδίδει υψηλή 
προτεραιότητα στην έρευνα και στην 
καινοτομία σε μια προσπάθεια να 
ανταποκριθεί σε προκλήσεις όπως η 
αλλαγή του κλίματος και η αύξηση του 
ανταγωνισμού παγκοσμίως· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στην εποχή μετά την πάροδο της 
κρίσης η ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης μέσω της έρευνας και της 
καινοτομίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη 
σημασία, αποτελώντας βασικό στόχο της 
προτεινόμενης στρατηγικής ΕΕ 2020, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανεωμένη 
στρατηγική της Λισαβόνας αποδίδει υψηλή 
προτεραιότητα στην έρευνα και στην 
καινοτομία σε μια προσπάθεια να 
ανταποκριθεί σε προκλήσεις όπως η 
αλλαγή του κλίματος και η αύξηση του 
ανταγωνισμού παγκοσμίως· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στην εποχή μετά την πάροδο της 
κρίσης η ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη 
σημασία, αποτελώντας βασικό στόχο της 
προτεινόμενης στρατηγικής ΕΕ 2020, 

Or. hu

Τροπολογία 2
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση
της έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί
ανάγκη κοινή για όλα τα κοινωνικά 
στρώματα και ότι σκοπός της πρέπει να 
είναι η βελτίωση των κοινωνικών και 
οικονομικών συνθηκών ζωής του
πληθυσμού,

Or. es
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Τροπολογία 3
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει 
στήριξη για έρευνα και καινοτομία κατά 
κύριο λόγο μέσω των πολιτικών έρευνας, 
καινοτομίας και συνοχής, βασικά μέσα 
των οποίων είναι τα διαρθρωτικά ταμεία,
το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την 
έρευνα (7ο ΠΠ) και το πρόγραμμα πλαίσιο 
για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία (CIP),

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει 
στήριξη για έρευνα και καινοτομία κατά 
κύριο λόγο μέσω των πολιτικών έρευνας, 
καινοτομίας και συνοχής, πρωτεύοντα
μέσα των οποίων είναι το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα (7ο 
ΠΠ) και το πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
(CIP) και τα οποία λαμβάνουν στήριξη σε 
σημαντικό βαθμό από τα διαρθρωτικά
ταμεία,

Or. hu

Τροπολογία 4
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία 
αντιμετωπίζεται με τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο σε περιφερειακό 
επίπεδο, όπου η εγγύτητα των
παραγόντων, όπως είναι τα 
πανεπιστήμια, οι δημόσιοι ερευνητικοί 
οργανισμοί ή οι βιομηχανίες, προωθεί τις 
εταιρικές σχέσεις στον τομέα μετάδοσης
των γνώσεων και την ανταλλαγή χρηστών 
πρακτικών μεταξύ των περιφερειών,

Or. en
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Τροπολογία 5
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την 
αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των 
σημερινών προκλήσεων απαιτείται 
ολοκληρωμένη συνδυαστική άσκηση των 
εν λόγω πολιτικών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η συνεργεία μεταξύ των μέσων είναι 
ζωτικής σημασίας για την αλληλοενίσχυσή 
τους και για τη στήριξη της βιώσιμης 
εφαρμογής σχεδίων έρευνας και 
καινοτομίας, με καλύτερη αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας με τη μορφή 
ιδεών για συγκεκριμένα προϊόντα στις 
περιφέρειες, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την 
αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των 
σημερινών προκλήσεων απαιτείται 
ολοκληρωμένη συνδυαστική άσκηση των 
εν λόγω πολιτικών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κοινωνία της γνώσης ζητεί,
περισσότερο από μια απλή συνάθροιση
των δραστηριοτήτων των διαφόρων 
κλάδων, μια συνεργεία μεταξύ 
παραγόντων και μέσων, η οποία είναι 
ζωτικής σημασίας για την αλληλοενίσχυσή 
τους και για τη στήριξη της βιώσιμης 
εφαρμογής σχεδίων έρευνας και 
καινοτομίας, με καλύτερη αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας με τη μορφή 
ιδεών για συγκεκριμένα προϊόντα στις 
περιφέρειες, 

Or. es

Τροπολογία 6
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τη διάθεση εκ μέρους όλων 
των κρατών μελών, για την περίοδο 2007-
2013, σημαντικού μέρους των συνολικών 
τους κονδυλίων στην Ε&Α, στην 
καινοτομία και στην ανάπτυξη μιας 
οικονομίας της γνώσης, κίνηση που είχε ως 
αποτέλεσμα 246 εθνικά ή περιφερειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα με περίπου 86 
δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα στην 
έρευνα και στην καινοτομία,

1. επικροτεί τη διάθεση εκ μέρους όλων 
των κρατών μελών, κατά την περίοδο 
2007-2013, σύμφωνα με τη δεύτερη 
στρατηγική κατευθυντήρια γραμμή της 
Κοινότητας για τη συνοχή, σημαντικού 
μέρους των συνολικών τους κονδυλίων 
στην Ε&Α, στην καινοτομία και στην 
ανάπτυξη μιας οικονομίας της γνώσης, 
κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα 246 εθνικά 
ή περιφερειακά επιχειρησιακά 
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προγράμματα με περίπου 86 
δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα στην 
έρευνα και στην καινοτομία·

Or. hu

Τροπολογία 7
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τη διάθεση εκ μέρους όλων 
των κρατών μελών, για την περίοδο 2007-
2013, σημαντικού μέρους των συνολικών 
τους κονδυλίων στην Ε&Α, στην 
καινοτομία και στην ανάπτυξη μιας 
οικονομίας της γνώσης, κίνηση που είχε ως 
αποτέλεσμα 246 εθνικά ή περιφερειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα με περίπου 86 
δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα στην 
έρευνα και στην καινοτομία,

1. επικροτεί τη διάθεση εκ μέρους όλων 
των κρατών μελών, για την περίοδο 2007-
2013, σημαντικού μέρους των συνολικών 
τους κονδυλίων στην Ε&Α, στην 
καινοτομία και στην ανάπτυξη μιας 
οικονομίας της γνώσης, κίνηση που είχε ως 
αποτέλεσμα 246 εθνικά ή περιφερειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα με περίπου 86 
δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα στην 
έρευνα και στην καινοτομία, εκ των 
οποίων 50 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν 
ήδη διατεθεί για βασική έρευνα και 
τεχνολογική ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η 
πολιτική συνοχής αποτελεί βασική πηγή
ευρωπαϊκής στήριξης για τον εν λόγω 
τομέα, η οποία μπορεί να συγκριθεί με
τον προϋπολογισμό τόσο του 7ου ΠΠ
(50,5 δισεκατομμύρια ευρώ) όσο και του
CIP (3,6 δισεκατομμύρια ευρώ)·

Or. en

Τροπολογία 8
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τη διάθεση εκ μέρους όλων 
των κρατών μελών, για την περίοδο 2007-
2013, σημαντικού μέρους των συνολικών 
τους κονδυλίων στην Ε&Α, στην 
καινοτομία και στην ανάπτυξη μιας 
οικονομίας της γνώσης, κίνηση που είχε ως 
αποτέλεσμα 246 εθνικά ή περιφερειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα με περίπου 86 
δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα στην 
έρευνα και στην καινοτομία,

1. επικροτεί τη διάθεση εκ μέρους όλων 
των κρατών μελών, για την περίοδο 2007-
2013, σημαντικού μέρους των συνολικών 
τους κονδυλίων στην Ε&Α, στην 
καινοτομία και στην ανάπτυξη μιας 
οικονομίας της γνώσης, κίνηση που είχε ως 
αποτέλεσμα 246 εθνικά ή περιφερειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα με περίπου 86 
δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα στην 
έρευνα και στην καινοτομία· επισημαίνει 
ότι, για καλύτερη αποτελεσματικότητα, 
είναι αναγκαίο να ορισθούν δεσμευτικές
δαπάνες αναλογικές προς το ΑΕγχΠ ή 
υπό τη μορφή ποσοστού στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταμείων που θα συνδέεται 
με τα ποσά που διατίθενται για την 
έρευνα και ανάπτυξη·

Or. hu

Τροπολογία 9
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι πόροι για την έρευνα και ανάπτυξη 
θα ενισχυθούν όχι μέσω της θέσπισης 
νέων πόρων αλλά μέσω μεταφορών 
μεταξύ των πόρων της πολιτικής 
συνοχής·

Or. hu
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Τροπολογία 10
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επικροτεί την ύπαρξη νέων μεθόδων 
χρηματοδότησης και υπογραμμίζει το
δυναμικό της πρωτοβουλίας JEREMIE 
και της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού των κινδύνων της 
Επιτροπής και του Ομίλου της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για
την προώθηση δυνατοτήτων
χρηματοδότησης των καινοτόμων
επιχειρήσεων· συνιστά στους
περιφερειακούς παράγοντες να 
εκμεταλλευτούν αυτές τις δυνατότητες 
συμπληρωματικά προς τη 
χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά 
ταμεία· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη 
αποτελεσματικού συντονισμού των 
δημοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 11
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει τη σημασία που αποδίδει η 
στρατηγική ΕΕ 2020 στην έρευνα και την 
καινοτομία με σκοπό να μετατραπεί η ΕΕ 
σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομία με υψηλά 
επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας 
και οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής·

Or. es
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Τροπολογία 12
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. τονίζει ότι οι επενδύσεις σε Ε&Α, 
καθώς και στην καινοτομία, στην 
εκπαίδευση και σε τεχνολογίες που 
προάγουν την αποδοτική χρησιμοποίηση 
των πόρων θα είναι επωφελείς για τους 
παραδοσιακούς τομείς, για τις αγροτικές 
περιοχές καθώς και για τις οικονομίες 
υψηλής εξειδίκευσης και υπηρεσιών, και 
θα ενισχύσουν ως εκ τούτου την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή·

Or. es

Τροπολογία 13
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει ότι επιβάλλεται η 
υιοθέτηση προσέγγισης που θα βασίζεται 
στην ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση όσον αφορά συγκεκριμένες 
πολιτικές στην ΕΕ· τονίζει ότι η εφαρμογή 
λειτουργικού πολυεπίπεδου συστήματος 
διακυβέρνησης αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για τον καθορισμό και την 
υλοποίηση των στόχων περί δέσμευσης 
κονδυλίων με αποτελεσματικότητα,

3. επαναλαμβάνει ότι επιβάλλεται η 
υιοθέτηση προσέγγισης που θα βασίζεται 
στην ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση όσον αφορά συγκεκριμένες 
πολιτικές στην ΕΕ· τονίζει ότι η εφαρμογή 
λειτουργικού πολυεπίπεδου συστήματος 
διακυβέρνησης αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για τον ορισμό και τη θέση 
σε εφαρμογή της σχέσης μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και της στήριξης για 
την Ε&Α με αποτελεσματικότητα·

Or. de
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Τροπολογία 14
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει ότι επιβάλλεται η 
υιοθέτηση προσέγγισης που θα βασίζεται 
στην ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση όσον αφορά συγκεκριμένες 
πολιτικές στην ΕΕ· τονίζει ότι η εφαρμογή 
λειτουργικού πολυεπίπεδου συστήματος 
διακυβέρνησης αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για τον καθορισμό και την 
υλοποίηση των στόχων περί δέσμευσης 
κονδυλίων με αποτελεσματικότητα,

3. επαναλαμβάνει ότι επιβάλλεται η 
υιοθέτηση προσέγγισης που θα βασίζεται 
στην ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση όσον αφορά συγκεκριμένες 
πολιτικές στην ΕΕ· τονίζει ότι η εφαρμογή 
λειτουργικού πολυεπίπεδου συστήματος 
διακυβέρνησης αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για τον καθορισμό και την 
υλοποίηση των στόχων περί δέσμευσης 
κονδυλίων με αποτελεσματικότητα· έχει 
επίγνωση της διαφοροποίησης που ισχύει 
σε επίπεδο κρατών μελών όσον αφορά τη 
διοίκηση και θεωρεί σημαντικό να 
εντοπισθεί το πλέον αποτελεσματικό για 
τους πολίτες επίπεδο λήψης αποφάσεων·

Or. ro

Τροπολογία 15
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει ότι επιβάλλεται η 
υιοθέτηση προσέγγισης που θα βασίζεται 
στην ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση όσον αφορά συγκεκριμένες 
πολιτικές στην ΕΕ· τονίζει ότι η εφαρμογή 
λειτουργικού πολυεπίπεδου συστήματος 
διακυβέρνησης αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για τον καθορισμό και την 
υλοποίηση των στόχων περί δέσμευσης 
κονδυλίων με αποτελεσματικότητα,

3. επαναλαμβάνει ότι επιβάλλεται η 
υιοθέτηση προσέγγισης που θα βασίζεται 
στην ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση όσον αφορά συγκεκριμένες 
πολιτικές στην ΕΕ· τονίζει ότι η εφαρμογή 
λειτουργικού πολυεπίπεδου συστήματος 
διακυβέρνησης αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για τον καθορισμό και την 
υλοποίηση των στόχων περί δέσμευσης 
κονδυλίων με αποτελεσματικότητα·
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επισημαίνει ότι η ευθύνη για την 
υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων
ανήκει στις εθνικές και περιφερειακές 
αρχές, ενώ η διαχείριση των 
προγραμμάτων CIP και του 7ου ΠΠ, σε 
κεντρικό επίπεδο, ανήκει στην Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 16
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί σημαντικό τον συντονισμό
των κοινοτικών πολιτικών που
διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στην
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής· τονίζει την ανάγκη
περαιτέρω αξιολόγησης του αντικτύπου 
τους στη συνοχή και προαγωγής
αποτελεσματικών συνεργειών·

Or. en

Τροπολογία 17
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι η δημιουργία θετικών 
συνεργειών μεταξύ των διαφόρων μέσων 
και πολιτικών της ΕΕ καθιστά αναγκαία 
μια σύνθετη ομάδα σχέσεων μεταξύ των 
παραγόντων που παράγουν, διανέμουν, 
προωθούν και υλοποιούν διάφορες 
μορφές γνώσης·
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Or. es

Τροπολογία 18
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει το μεγάλο δυναμικό που 
έχουν οι πόλεις κατά την επιδίωξη της
έρευνας και της καινοτομίας· εκτιμά ότι η 
εξυπνότερη πολιτική για τις αστικές 
περιοχές που βασίζεται σε τεχνολογικά 
επιτεύγματα θα συμβάλει στην αειφόρο 
οικονομική ανάπτυξη και ζητεί ως εκ 
τούτου να υπάρξει μεγαλύτερος σεβασμός
για τις πόλεις και να προσαρμοσθούν οι
οικισμοί στην πολιτική συνοχής του 
μέλλοντος καθώς και στην πολιτική για 
την έρευνα και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 19
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι, χάρη στις διατάξεις 
περί δέσμευσης κονδυλίων για την 
περίοδο 2007-2013, η πολιτική συνοχής 
προσανατολίζεται καλύτερα προς τη 
δημιουργία συνεργειών με τις πολιτικές 
έρευνας και καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύεται η σημασία της εδαφικής 
διάστασης στο 7ο ΠΠ και στο CIP· ζητεί 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής 
αυστηρότερου μηχανισμού διάθεσης 
κονδυλίων με εντονότερη θεματική 
εστίαση που θα επιτρέπει την κατάλληλη 

4. αναγνωρίζει ότι, στους στόχους της, η 
πολιτική συνοχής ενθαρρύνει τη σχέση
μεταξύ της Ε&Α και της περιφερειακής 
οικονομικής πολιτικής συμβάλλοντας έτσι 
ουσιαστικά στις καινοτόμες περιφέρειες, 
ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η σημασία της 
εδαφικής διάστασης στο 7ο ΠΠ και στο 
CIP· ζητεί από όλες τις περιφέρειες να 
διδαχθούν από τα θετικά πρότυπα που 
θέτουν οι καινοτόμες περιφέρειες και να 
δώσουν μεγαλύτερη θεματική έμφαση
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πολιτική στην αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων,

στην Ε&Α·

Or. de

Τροπολογία 20
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι, χάρη στις διατάξεις 
περί δέσμευσης κονδυλίων για την περίοδο 
2007-2013, η πολιτική συνοχής 
προσανατολίζεται καλύτερα προς τη 
δημιουργία συνεργειών με τις πολιτικές 
έρευνας και καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύεται η σημασία της εδαφικής 
διάστασης στο 7ο ΠΠ και στο CIP· ζητεί 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής 
αυστηρότερου μηχανισμού διάθεσης 
κονδυλίων με εντονότερη θεματική 
εστίαση που θα επιτρέπει την κατάλληλη 
πολιτική στην αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων,

4. αναγνωρίζει ότι, χάρη στις διατάξεις 
περί δέσμευσης κονδυλίων για την περίοδο 
2007-2013, η πολιτική συνοχής 
προσανατολίζεται καλύτερα προς τη 
δημιουργία συνεργειών με τις πολιτικές 
έρευνας και καινοτομίας, αλλά ελπίζει ότι 
θα ληφθεί περισσότερο υπόψη η εδαφική 
διάσταση στο 7ο ΠΠ και στο CIP, 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι μέτρα 
όπως το Europe Innova και οι 
«Περιφέρειες της γνώσης» θα έχουν 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στα περιφερειακά 
συστήματα έρευνας και καινοτομίας· 
ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
εφαρμογής αυστηρότερου μηχανισμού 
διάθεσης κονδυλίων με εντονότερη 
θεματική εστίαση που θα επιτρέπει την 
κατάλληλη πολιτική στην αντιμετώπιση 
των νέων προκλήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 21
Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι, χάρη στις διατάξεις 4. αναγνωρίζει ότι, χάρη στις διατάξεις 
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περί δέσμευσης κονδυλίων για την περίοδο 
2007-2013, η πολιτική συνοχής 
προσανατολίζεται καλύτερα προς τη 
δημιουργία συνεργειών με τις πολιτικές 
έρευνας και καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύεται η σημασία της εδαφικής 
διάστασης στο 7ο ΠΠ και στο CIP· ζητεί
να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής 
αυστηρότερου μηχανισμού διάθεσης 
κονδυλίων με εντονότερη θεματική 
εστίαση που θα επιτρέπει την κατάλληλη 
πολιτική στην αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων,

περί δέσμευσης κονδυλίων για την περίοδο 
2007-2013, η πολιτική συνοχής 
προσανατολίζεται καλύτερα προς τη 
δημιουργία συνεργειών με τις πολιτικές 
έρευνας και καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύεται η σημασία της εδαφικής 
διάστασης στο 7ο ΠΠ και στο CIP· ζητεί 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής 
μηχανισμού διάθεσης κονδυλίων και 
πληρωμών ανάλογα με την απόδοση που 
θα βασίζεται περισσότερο σε ποιοτικά 
παρά σε ποσοτικά κριτήρια και θα έχει
εντονότερη θεματική εστίαση που θα 
επιτρέπει την κατάλληλη πολιτική στην 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων·

Or. it

Τροπολογία 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι, χάρη στις διατάξεις 
περί δέσμευσης κονδυλίων για την περίοδο 
2007-2013, η πολιτική συνοχής 
προσανατολίζεται καλύτερα προς τη 
δημιουργία συνεργειών με τις πολιτικές 
έρευνας και καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύεται η σημασία της εδαφικής 
διάστασης στο 7ο ΠΠ και στο CIP· ζητεί 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής 
αυστηρότερου μηχανισμού διάθεσης 
κονδυλίων με εντονότερη θεματική 
εστίαση που θα επιτρέπει την κατάλληλη 
πολιτική στην αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων,

4. αναγνωρίζει ότι, χάρη στις διατάξεις 
περί δέσμευσης κονδυλίων για την περίοδο 
2007-2013, η πολιτική συνοχής 
προσανατολίζεται καλύτερα προς τη 
δημιουργία συνεργειών με τις πολιτικές 
έρευνας και καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύεται η σημασία της εδαφικής 
διάστασης στο 7ο ΠΠ και στο CIP· καλεί 
την Επιτροπή να αναπτύξει 
πρωτοβουλίες, σύμφωνα με την έννοια 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, όπως 
αυτή αναφέρεται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, να διασφαλίσει ότι οι 
συνεργείες θα ενισχυθούν από τη συμβολή 
τριών βασικών προϋποθέσεων, 
συγκεκριμένα: της ολοκλήρωσης, της 
συμμετοχής και της ένταξης·

Or. es
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Τροπολογία 23
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι σύμφωνα 
με την ισχύουσα κατάσταση, οι δαπάνες 
για την Ε&Α και την καινοτομία 
κατανέμονται σύμφωνα με το πρόγραμμα 
πλαίσιο βάσει του κριτηρίου της 
αριστείας, το οποίο, παρά την 
αδιαμφισβήτητη σημασία του, 
περιλαμβάνει στην πράξη έναν
περισσότερο ανταγωνιστικό τρόπο 
πρόσβασης των συμμετεχόντων, 
περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη 
δημιουργία θετικών συνεργειών στην 
ομάδα των περιφερειών και των κρατών 
μελών που προσανατολίζονται προς τη 
σωστή κατεύθυνση αλλά δεν έχουν 
επιτύχει ακόμη τον στόχο τους·

Or. es

Τροπολογία 24
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ακόμη ευρέως 
γνωστές οι διαθέσιμες επί του παρόντος 
ευκαιρίες για συνεργείες στον τομέα της 
χρηματοδότησης· ζητεί από τις περιφέρειες 
και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους στον τομέα της 
βελτίωσης της επικοινωνίας,

5. επιμένει ότι η αποτελεσματική 
καινοτομία εξαρτάται από την εγγύτητα 
των αποκτηθεισών συνεργειών, και 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ακόμη ευρέως 
γνωστές οι διαθέσιμες επί του παρόντος 
ευκαιρίες για συνεργείες στον τομέα της 
χρηματοδότησης· ζητεί από τις 
περιφέρειες, που αποτελούν τους 
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βασικούς παράγοντες όσον αφορά τις 
πληροφορίες και την ικανότητα 
ανάλυσης, διαχείρισης και λήψης 
αποφάσεων, καθώς και από τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
στον τομέα της βελτίωσης της 
επικοινωνίας·

Or. es

Τροπολογία 25
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ακόμη ευρέως 
γνωστές οι διαθέσιμες επί του παρόντος 
ευκαιρίες για συνεργείες στον τομέα της 
χρηματοδότησης· ζητεί από τις
περιφέρειες και τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα 
της βελτίωσης της επικοινωνίας,

5. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ακόμη ευρέως 
γνωστές οι διαθέσιμες επί του παρόντος 
ευκαιρίες για συνεργείες στον τομέα της 
χρηματοδότησης· πρέπει να υποχρεωθούν 
οι περιφέρειες και τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα 
της βελτίωσης της επικοινωνίας·

Or. de

Τροπολογία 26
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ακόμη ευρέως 
γνωστές οι διαθέσιμες επί του παρόντος 
ευκαιρίες για συνεργείες στον τομέα της 
χρηματοδότησης· ζητεί από τις περιφέρειες 
και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους στον τομέα της 

5. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ακόμη ευρέως 
γνωστές οι διαθέσιμες επί του παρόντος 
ευκαιρίες για συνεργείες στον τομέα της 
χρηματοδότησης· ζητεί από τις περιφέρειες 
και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους στον τομέα της 
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βελτίωσης της επικοινωνίας, βελτίωσης της επικοινωνίας ·τονίζει ότι οι 
διάφοροι εθνικοί, περιφερειακοί και 
τοπικοί φορείς που διαχειρίζονται το 7ο 
ΠΠ, το CIP και τα διαρθρωτικά ταμεία 
πρέπει να είναι ενήμεροι για τις
δυνατότητες που παρέχονται από καθένα 
από τα παραπάνω μέσα· ζητεί την
καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων φορέων σε περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 27
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι οι παρεμβάσεις που 
στοχεύουν στην έρευνα και την 
καινοτομία πρέπει να κεφαλαιοποιούν τα 
στοιχεία ενεργητικού και τις ικανότητες 
των περιφερειών, και να αποτελούν
τμήμα μιας περιφερειακής στρατηγικής 
καινοτομίας που θα βασίζεται στην 
έξυπνη καινοτομία· εκτιμά ότι οι
στρατηγικές αυτού του είδους απαιτούν
να ενισχυθεί ο ρόλος των περιφερειών και 
των πόλεων στην ΕΕ καθώς και να 
θεσπισθούν και να υλοποιηθούν εθνικές 
προτεραιότητες· ζητεί ως εκ τούτου να 
εξετασθεί η πιθανότητα εκ νέου θέσπισης
καινοτόμων δράσεων στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταμείων με σκοπό την 
προώθηση περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας·

Or. en
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Τροπολογία 28
Γεώργιος Σταυρακάκης, Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
πρόσβαση των δικαιούχων σε έργα στον 
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας 
απαιτεί υψηλές τεχνικές δεξιότητες και 
καλή γνώση των διαχειριστικών και 
οικονομικών διαδικασιών και, ως εκ 
τούτου, η εν λόγω πρόσβαση είναι 
εξαιρετικά δύσκολη για δυνητικούς
δικαιούχους μικρού μεγέθους· ως εκ 
τούτου, παρατηρούμε υψηλή χωρική 
συγκέντρωση καινοτόμων 
δραστηριοτήτων σε οικονομικά
συγκροτήματα και κορυφαίες περιφέρειες 
της ΕΕ· επισημαίνει ότι η αύξηση των 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά 
τις δυνατότητες για έρευνα και 
καινοτομία αποτελεί πρόκληση που 
πρέπει να αντιμετωπισθεί όχι μόνο στο
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής αλλά και 
μέσω της ίδιας της πολιτικής για την 
έρευνα και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 29
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι η συνεργεία είναι 
ιδιαίτερα αποδοτική όσον αφορά τη 
δημιουργία υποδομών· παραπέμπει εν 
προκειμένω στη διαχείριση της 
χρηματοδότησης έργων στο Ευρωπαϊκό
Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών
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Υποδομών (ESFRI) και την ανάγκη 
συντονισμού των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση της 
καινοτομίας σε περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 30
Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει την ανάγκη προώθησης και 
εφαρμογής επιτυχημένων προτύπων στο 
τρίγωνο της γνώσης, στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, 
πανεπιστημίων και δημόσιων αρχών· 
επισημαίνει τις δυνατότητες των 
περιφερειακών ομάδων όσον αφορά την 
κινητοποίηση περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και επικροτεί τη 
συμπερίληψη της ανάπτυξης ομάδων τόσο 
στο CIP όσο και στο 7ο ΠΠ (δράση 
«Περιφέρειες της γνώσης» στο 7ο ΠΠ)· 
υπογραμμίζει ότι είναι δυνατή η 
διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σε 
περιφερειακές ομάδες μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων,

8. τονίζει την ανάγκη προώθησης και 
εφαρμογής επιτυχημένων προτύπων στο 
τρίγωνο της γνώσης, στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, 
πανεπιστημίων και δημόσιων αρχών· 
επισημαίνει τις δυνατότητες των 
περιφερειακών ομάδων όσον αφορά την 
κινητοποίηση περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και επικροτεί τη 
συμπερίληψη της ανάπτυξης ομάδων τόσο 
στο CIP όσο και στο 7ο ΠΠ (δράση 
«Περιφέρειες της γνώσης» στο 7ο ΠΠ)· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, τις νέες
Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας
(ΚΓΚ) που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας (ΙΚΤ), για τη διασύνδεση 
κορυφαίων ευρωπαϊκών περιφερειακών 
ομάδων έντασης γνώσης· υπογραμμίζει 
ότι είναι δυνατή η διευκόλυνση της 
ανταλλαγής γνώσεων σε περιφερειακές 
ομάδες μέσω των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. it
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Τροπολογία 31
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει την ανάγκη προώθησης και 
εφαρμογής επιτυχημένων προτύπων στο 
τρίγωνο της γνώσης, στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, 
πανεπιστημίων και δημόσιων αρχών· 
επισημαίνει τις δυνατότητες των 
περιφερειακών ομάδων όσον αφορά την 
κινητοποίηση περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και επικροτεί τη 
συμπερίληψη της ανάπτυξης ομάδων τόσο 
στο CIP όσο και στο 7ο ΠΠ (δράση 
«Περιφέρειες της γνώσης» στο 7ο ΠΠ)· 
υπογραμμίζει ότι είναι δυνατή η 
διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σε 
περιφερειακές ομάδες μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων,

8. τονίζει την ανάγκη προώθησης και 
εφαρμογής επιτυχημένων προτύπων στο 
τρίγωνο της γνώσης, στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, 
πανεπιστημίων και δημόσιων αρχών· 
επισημαίνει τις δυνατότητες των 
περιφερειακών ομάδων όσον αφορά την 
κινητοποίηση περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και επικροτεί τη 
συμπερίληψη της ανάπτυξης ομάδων τόσο 
στο CIP όσο και στο 7ο ΠΠ (δράση 
«Περιφέρειες της γνώσης» στο 7ο ΠΠ)· 
υπογραμμίζει ότι είναι δυνατή η 
διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σε 
περιφερειακές ομάδες μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων· επισημαίνει ότι 
αυτές οι ομάδες αποτελούν μεγάλη 
ευκαιρία ιδίως για τις μειονεκτούσες 
περιφέρειες·

Or. de

Τροπολογία 32
Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει τη σημασία της ανάλυσης, 
της ανταλλαγής και της εφαρμογής 
βέλτιστων πρακτικών που αφορούν 
συνεργείες μεταξύ των πολιτικών μέσων· 
στο πλαίσιο αυτό επιδοκιμάζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής περί βελτίωσης 
της διυπηρεσιακής συνεργασίας,

9. επισημαίνει τη σημασία της ανάλυσης, 
της ανταλλαγής και της εφαρμογής 
βέλτιστων πρακτικών που αφορούν 
συνεργείες μεταξύ των πολιτικών μέσων· 
στο πλαίσιο αυτό επιδοκιμάζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής περί βελτίωσης 
της διυπηρεσιακής συνεργασίας και την 
καλεί να εντείνει την ανάλυση σε 
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περιφερειακό επίπεδο του δυναμικού και 
των αναγκών της έρευνας και της 
καινοτομίας, ιδίως όσον αφορά τη 
συλλογή διαθέσιμων ποιοτικών 
δεδομένων·

Or. it

Τροπολογία 33
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει με ικανοποίηση τον 
πρακτικό οδηγό για τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας από την ΕΕ· συνιστά να 
υπάρξει μέριμνα για την κυκλοφορία στο 
μέλλον παρόμοιων καθοδηγητικών 
σημειωμάτων αμέσως μετά την έναρξη 
εφαρμογής των νομοθετικών πλαισίων· 
αναμένει το έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής που περιέχει 
πρακτικά παραδείγματα συνεργειών,

10. επισημαίνει με ικανοποίηση τον 
πρακτικό οδηγό για τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας από την ΕΕ· συνιστά να 
υπάρξει μέριμνα για την κυκλοφορία στο 
μέλλον παρόμοιων καθοδηγητικών 
σημειωμάτων αμέσως μετά την έναρξη 
εφαρμογής των νομοθετικών πλαισίων· 
αναμένει το έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής που περιέχει 
πρακτικά παραδείγματα συνεργειών·
συνιστά στην Επιτροπή να καταρτίσει 
σημείωμα οδηγιών για την πρακτική 
διαχείριση και διοίκηση των έργων στον 
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, 
με μία ενδιάμεση φάση για 
αναπροσανατολισμό και αυτοαξιολόγηση
με σκοπό την επίτευξη των 
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων·

Or. ro

Τροπολογία 34
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει
μελέτη σχετικά με το πώς μπορεί να 
διευκολυνθεί η αίτηση παροχής στήριξης
βάσει των διαφόρων προγραμμάτων με 
χρήση προγραμμάτων υπολογιστή με 
τυποποιημένα εγχειρίδια χρήσης·

Or. de

Τροπολογία 35
Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει 
τις δραστηριότητές της στον τομέα της 
ενίσχυσης των συνεργειών, και να 
ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την εξέλιξή τους, ιδίως 
όσον αφορά την κατάσταση της κάθετης 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των 
εθνικών και περιφερειακών οντοτήτων,

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει 
τις δραστηριότητές της στον τομέα της 
ενίσχυσης των συνεργειών, και να 
ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την εξέλιξή τους, ιδίως 
όσον αφορά την κατάσταση της κάθετης 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των 
εθνικών και περιφερειακών οντοτήτων·
καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στις μελέτες αξιολόγησης 
καθενός εκ των τριών μέσων ποσοτική 
ανάλυση της αλληλεξαρτήσεών του με τα 
άλλα, προκειμένου να είναι σε θέση να 
παράσχει κοινή γενική καθοδήγηση·

Or. it

Τροπολογία 36
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επιδοκιμάζει την έμφαση που δίδει το 
σχέδιο στρατηγικής ΕΕ 2020 στην 
αλληλεξάρτηση των πολιτικών, στη 
σημασία της ενοποίησης των πολιτικών 
και στην ανάγκη βελτίωσης των 
συνεργειών και ενίσχυσης των εταιρικών 
σχέσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό και 
την άσκηση δημόσιων πολιτικών· ζητεί να 
εξεταστεί η ανάγκη που εξέφρασαν 
κάποιες περιφέρειες περί διαμόρφωσης 
ενός περισσότερο ολοκληρωμένου 
πλαισίου στους τρεις αυτούς τομείς 
πολιτικής,

12. επιδοκιμάζει την έμφαση που δίδει το 
σχέδιο στρατηγικής ΕΕ 2020 στην 
αλληλεξάρτηση των πολιτικών, στη 
σημασία της ενοποίησης των πολιτικών 
και στην ανάγκη βελτίωσης των 
συνεργειών και ενίσχυσης των εταιρικών 
σχέσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό και 
την άσκηση δημόσιων πολιτικών· ζητεί να 
εξεταστεί η ανάγκη που εξέφρασαν 
κάποιες πόλεις και περιφέρειες περί 
διαμόρφωσης ενός περισσότερο 
ολοκληρωμένου πλαισίου στους τρεις 
αυτούς τομείς πολιτικής,

Or. en

Τροπολογία 37
Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επιδοκιμάζει την έμφαση που δίδει το 
σχέδιο στρατηγικής ΕΕ 2020 στην 
αλληλεξάρτηση των πολιτικών, στη 
σημασία της ενοποίησης των πολιτικών 
και στην ανάγκη βελτίωσης των 
συνεργειών και ενίσχυσης των εταιρικών 
σχέσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό και 
την άσκηση δημόσιων πολιτικών· ζητεί να 
εξεταστεί η ανάγκη που εξέφρασαν 
κάποιες περιφέρειες περί διαμόρφωσης 
ενός περισσότερο ολοκληρωμένου 
πλαισίου στους τρεις αυτούς τομείς 
πολιτικής,

12. επιδοκιμάζει την έμφαση που δίδει το 
σχέδιο στρατηγικής ΕΕ 2020 στην 
αλληλεξάρτηση των πολιτικών, στη 
σημασία της ενοποίησης των πολιτικών 
και στην ανάγκη βελτίωσης των 
συνεργειών και ενίσχυσης των εταιρικών 
σχέσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό και 
την άσκηση δημόσιων πολιτικών· ζητεί να 
εξεταστεί η ανάγκη που εξέφρασαν 
κάποιες περιφέρειες περί διαμόρφωσης 
ενός περισσότερο ολοκληρωμένου 
πλαισίου στους τρεις αυτούς τομείς 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης μιας 
δομής τεχνικής διασύνδεσης στο 
εσωτερικό της Επιτροπής με σκοπό την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό των 
συνεργειών για προγράμματα καινοτομίας 
και έρευνας και ανάπτυξης·
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Or. it

Τροπολογία 38
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επιδοκιμάζει την έμφαση που δίδει το 
σχέδιο στρατηγικής ΕΕ 2020 στην 
αλληλεξάρτηση των πολιτικών, στη 
σημασία της ενοποίησης των πολιτικών 
και στην ανάγκη βελτίωσης των 
συνεργειών και ενίσχυσης των εταιρικών 
σχέσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό και 
την άσκηση δημόσιων πολιτικών· ζητεί να 
εξεταστεί η ανάγκη που εξέφρασαν 
κάποιες περιφέρειες περί διαμόρφωσης 
ενός περισσότερο ολοκληρωμένου 
πλαισίου στους τρεις αυτούς τομείς 
πολιτικής,

12. επιδοκιμάζει την έμφαση που δίδει το 
σχέδιο στρατηγικής ΕΕ 2020 στην 
αλληλεξάρτηση των πολιτικών, στη 
σημασία της ενοποίησης των πολιτικών 
και στην ανάγκη βελτίωσης των 
συνεργειών και ενίσχυσης των εταιρικών 
σχέσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό και 
την άσκηση δημόσιων πολιτικών· ζητεί να 
εξεταστεί η ανάγκη που εξέφρασαν 
κάποιες περιφέρειες περί διαμόρφωσης 
ενός περισσότερο ολοκληρωμένου 
πλαισίου στους τρεις αυτούς τομείς 
πολιτικής και να συσχετισθεί με τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση μέσων 
χρηματοδότησης της ΕΕ και με τους 
κανονισμούς περί κρατικής ενίσχυσης·

Or. en

Τροπολογία 39
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επιδοκιμάζει την έμφαση που δίδει το 
σχέδιο στρατηγικής ΕΕ 2020 στην 
αλληλεξάρτηση των πολιτικών, στη 
σημασία της ενοποίησης των πολιτικών 
και στην ανάγκη βελτίωσης των 
συνεργειών και ενίσχυσης των εταιρικών 
σχέσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό και 
την άσκηση δημόσιων πολιτικών· ζητεί να 

12. επιδοκιμάζει την έμφαση που δίδει το 
σχέδιο στρατηγικής ΕΕ 2020 στην 
αλληλεξάρτηση των πολιτικών, στη 
σημασία της ενοποίησης των πολιτικών 
και στην ανάγκη βελτίωσης των 
συνεργειών και ενίσχυσης των εταιρικών 
σχέσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό και 
την άσκηση δημόσιων πολιτικών· ζητεί να 
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εξεταστεί η ανάγκη που εξέφρασαν 
κάποιες περιφέρειες περί διαμόρφωσης 
ενός περισσότερο ολοκληρωμένου 
πλαισίου στους τρεις αυτούς τομείς 
πολιτικής,

εξεταστεί η ανάγκη που εξέφρασαν 
κάποιες περιφέρειες περί διαμόρφωσης 
ενός περισσότερο ολοκληρωμένου 
πλαισίου στους τρεις αυτούς τομείς 
πολιτικής και να διαδραματίζει εν 
προκειμένω ειδικό ρόλο η εδαφική 
συνοχή·

Or. de

Τροπολογία 40
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκτιμά ότι τα μελλοντικά 
προγράμματα Ε&Α και καινοτομίας 
πρέπει να συμπληρώνουν τις εθνικές 
προσπάθειες, καθοδηγώντας τις και 
παρέχοντάς τους δυναμική προκειμένου 
να αναζωογονηθεί ο καθοδηγητικός 
ρόλος και το πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα της γνώσης, της 
καινοτομίας, της ανάπτυξης και των 
εθνικών επενδύσεων στην Ε&Α και στην 
καινοτομία·

Or. es

Τροπολογία 41
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. τονίζει ότι προκειμένου να 
προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα σε 
ολόκληρη την Ένωση είναι αναγκαίο να
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εξετασθούν τρόποι διεύρυνσης της 
έννοιας της αριστείας μέσω των στόχων 
και των μεθόδων προώθησης των 
μελλοντικών κοινοτικών προγραμμάτων 
πλαισίου, ούτως ώστε να εφαρμοσθεί στα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
καταβάλλοντας σημαντικές προσπάθειες 
επίτευξης των εν λόγω επιπέδων 
αριστείας· εκτιμά ότι αυτό θα προωθήσει
τις θετικές εξελίξεις τονώνοντας τις
επενδύσεις στην Ε&Α και την καινοτομία 
και διευρύνοντας την τεχνολογική βάση 
της Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 42
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. επισημαίνει ότι προκειμένου να 
εδραιωθούν η γνώση και η καινοτομία ως 
κινητήριες δυνάμεις της μελλοντικής 
οικονομικής ανάπτυξης, είναι απαραίτητο 
να βελτιωθεί η ποιότητα της 
εκπαίδευσης, να εξελιχθούν τα 
αποτελέσματα της έρευνας, να προωθηθεί 
η καινοτομία και η μεταφορά της γνώσης 
σε ολόκληρη την Ένωση, να 
αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ στο έπακρο, να 
διασφαλισθεί ότι οι καινοτόμες ιδέες 
αντικατοπτρίζονται στα νέα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες που δημιουργούν ανάπτυξη 
και ποιοτικές θέσεις εργασίας και 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της κοινωνικής αλλαγής 
στην Ευρώπη και τον κόσμο, να 
ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα, να 
δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες των 
χρηστών και τις ευκαιρίες της αγοράς, 
και να διασφαλισθεί προσβάσιμη και 
επαρκής χρηματοδότηση στη βάση ενός 
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κεντρικού ρόλου των διαρθρωτικών 
ταμείων·

Or. es

Τροπολογία 43
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. υποστηρίζει τις τρεις εμβληματικές
πρωτοβουλίες της στρατηγικής ΕΕ 2020 
για την επίτευξη ευφυούς ανάπτυξης, και 
συγκεκριμένα τις πρωτοβουλίες «Ένωση 
Καινοτομίας», «Νεολαία σε Κίνηση» και 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», 
για την υλοποίηση των οποίων τα 
διαρθρωτικά ταμεία θα διαδραματίσουν 
κεντρικό ρόλο·

Or. es

Τροπολογία 44
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκτιμά ότι η διαμόρφωση στιβαρής και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενης κοινοτικής 
περιφερειακής πολιτικής συνιστά βασική 
προϋπόθεση για την υλοποίηση των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, καθώς 
και για την επίτευξη κοινωνικής, 
οικονομικής και εδαφικής συνοχής, 

13. εκτιμά ότι η διαμόρφωση στιβαρής και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενης κοινοτικής 
περιφερειακής πολιτικής που θα ωφελήσει 
όλες τις περιφέρειες της ΕΕ συνιστά 
βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση 
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, 
καθώς και για την επίτευξη κοινωνικής, 
οικονομικής και εδαφικής συνοχής·

Or. fr
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Τροπολογία 45
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκτιμά ότι η διαμόρφωση στιβαρής και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενης κοινοτικής 
περιφερειακής πολιτικής συνιστά βασική 
προϋπόθεση για την υλοποίηση των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, καθώς 
και για την επίτευξη κοινωνικής, 
οικονομικής και εδαφικής συνοχής,

13. εκτιμά ότι η διαμόρφωση στιβαρής και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενης κοινοτικής 
περιφερειακής πολιτικής συνιστά βασική 
προϋπόθεση για την υλοποίηση των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020
προκειμένου να διασφαλίσει έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη, καθώς και για την επίτευξη 
κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής,

Or. es

Τροπολογία 46
Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει
επαρκείς πόρους για την υποστήριξη και 
την περαιτέρω ανάπτυξη «περιφερειακών 
στρατηγικών πλαισίων έρευνας και 
καινοτομίας» στο πλαίσιο περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των 
διαρθρωτικών ταμείων·

Or. it
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Τροπολογία 47
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει την ανάγκη 
αναθεώρησης και εδραίωσης του ρόλου 
των μέσων της ΕΕ που στηρίζουν την 
καινοτομία, ιδίως των διαρθρωτικών
ταμείων, του ΕΓΤΑΑ, του προγράμματος 
πλαισίου για την έρευνα και ανάπτυξη, 
του CIP και του στρατηγικού σχεδίου
ενεργειακών τεχνολογιών (SET), με 
σκοπό την εκλογίκευση των διοικητικών 
διαδικασιών, τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως 
για τις ΜΜΕ, και την εισαγωγή 
καινοτόμων μηχανισμών παροχής 
κινήτρων που θα βασίζονται στην 
επίτευξη στόχων που συνδέονται με την 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και την 
προώθηση της στενότερης συνεργασίας 
με την ΕΤΕπ·

Or. es

Τροπολογία 48
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. εκτιμά ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
αποτελούν το κατάλληλο μέσο για την
υποστήριξη των τοπικών και των 
περιφερειακών αρχών στις προσπάθειές 
τους για την προώθηση της 
δημιουργικότητας και της καινοτομίας, 
αλλά ότι αυτό δημιουργεί την ανάγκη για 
μεγαλύτερη ευελιξία ούτως ώστε να 
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διασφαλισθεί η ταχεία χρήση της εν λόγω 
χρηματοδότησης για την προώθηση
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ιδίως 
από την πλευρά των καινοτόμων ΜΜΕ 
και των μικρών επιχειρήσεων·

Or. es

Τροπολογία 49
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. συνιστά το σύνολο της 
χρηματοδότησης να μην δαπανηθεί σε 
μία δεδομένη περιφέρεια βάσει του
κανόνα N+2 και ο κανόνας N+3 να 
ανατεθεί σε περιφερειακά ταμεία 
επιχειρηματικού κεφαλαίου και 
κεφαλαίου εκκίνησης που θα μπορούσαν 
να προσφέρουν, μέσω της ΕΤΕπ, 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση των ΜΜΕ, 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
και των κοινοτικών πρωτοβουλιών, ή στο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, με σκοπό τη 
διευκόλυνση της εκ νέου κατάρτισης των 
εργαζομένων σε φιλικές προς το 
περιβάλλον δεξιότητες, ή σε ένα 
μελλοντικό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή, με σαφή στόχο τη 
δημιουργία έργων που θα βοηθήσουν την 
καινοτομία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ·

Or. es

Τροπολογία 50
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι η εδαφική συνοχή έχει 
οριζόντιο χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, οι 
πολιτικές της Ένωσης πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του· 
επαναλαμβάνει ότι η έννοια αυτή δεν 
περιορίζεται μόνο στις επιπτώσεις της 
περιφερειακής πολιτικής, αλλά εστιάζει 
επιπλέον στον συντονισμό με άλλες 
πολιτικές της Ένωσης,

14. υπενθυμίζει ότι η εδαφική συνοχή έχει 
οριζόντιο, πολυτομεακό χαρακτήρα και, 
ως εκ τούτου, οι πολιτικές της Ένωσης 
πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυσή της
ενσωματώνοντας την αστική διάσταση, 
δεδομένου ότι ποσοστό 80% του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε πόλεις, 
όπου εντοπίζονται και οι μεγαλύτερες 
κοινωνικές ανισότητες· επαναλαμβάνει 
ότι η έννοια αυτή δεν περιορίζεται μόνο 
στις επιπτώσεις της περιφερειακής 
πολιτικής, αλλά εστιάζει επιπλέον στον 
συντονισμό με άλλες πολιτικές της 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 51
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι η εδαφική συνοχή έχει 
οριζόντιο χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, οι 
πολιτικές της Ένωσης πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του· 
επαναλαμβάνει ότι η έννοια αυτή δεν 
περιορίζεται μόνο στις επιπτώσεις της 
περιφερειακής πολιτικής, αλλά εστιάζει 
επιπλέον στον συντονισμό με άλλες 
πολιτικές της Ένωσης,

14. υπενθυμίζει ότι η εδαφική συνοχή έχει 
οριζόντιο χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, οι 
πολιτικές της Ένωσης πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του· 
επαναλαμβάνει ότι η έννοια αυτή δεν 
περιορίζεται μόνο στις επιπτώσεις της 
περιφερειακής πολιτικής, αλλά εστιάζει 
επιπλέον στον συντονισμό με άλλες 
πολιτικές της Ένωσης με ισχυρή εδαφική 
διάσταση προκειμένου να αξιοποιηθεί
στο έπακρο το περιφερειακό δυναμικό 
και να αυξηθεί η επιτόπια επίδρασή τους·
είναι της άποψης ότι «συγκέντρωση, 
συνεργασία, σύνδεση» είναι οι βασικές
συντεταγμένες της εδαφικής συνοχής 
προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερα 
ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·
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Or. en

Τροπολογία 52
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι η εδαφική συνοχή έχει 
οριζόντιο χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, οι 
πολιτικές της Ένωσης πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του· 
επαναλαμβάνει ότι η έννοια αυτή δεν 
περιορίζεται μόνο στις επιπτώσεις της 
περιφερειακής πολιτικής, αλλά εστιάζει 
επιπλέον στον συντονισμό με άλλες 
πολιτικές της Ένωσης,

14. υπενθυμίζει ότι η εδαφική συνοχή έχει 
οριζόντιο χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, οι 
πολιτικές της Ένωσης πρέπει να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του· 
επαναλαμβάνει ότι η έννοια αυτή δεν 
περιορίζεται μόνο στις επιπτώσεις της 
περιφερειακής πολιτικής, αλλά εστιάζει 
επιπλέον στον συντονισμό με άλλες 
πολιτικές της Ένωσης· τονίζει το γεγονός 
ότι οι πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
που είναι δεόντως επικεντρωμένες στην 
αειφόρο ανάπτυξη και την παροχή απτών
αποτελεσμάτων σε περιφερειακό επίπεδο
αποτελούν συγκεκριμένο παράγοντα 
συσπείρωσης για την επίτευξη εδαφικής 
συνοχής στην ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 53
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
πραγματοποιηθεί διεξοδικότερη ανάλυση 
του εδαφικού αντικτύπου των πολιτικών 
καινοτομίας της ΕΕ, προκειμένου να 
εντοπισθούν και να προωθηθούν τα πλέον 
κατάλληλα μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο
για την υποστήριξη των τοπικών και
περιφερειακών επενδύσεων στην 
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καινοτομία· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
ληφθούν υπόψη οι διάφορες κοινωνικές 
και οικονομικές συνθήκες των τριών 
τύπων περιφέρειας (σύγκλιση, μετάβαση 
και ανταγωνιστικότητα), και οι 
διαφοροποιήσεις στη δημιουργική και 
την καινοτόμο ικανότητα και το 
επιχειρηματικό πνεύμα·

Or. es

Τροπολογία 54
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικών με γνώμονα κάθε τόπο 
ξεχωριστά και εκτιμά ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώξουν έξυπνη και πράσινη 
ειδίκευση μέσω του καθορισμού μικρού 
αριθμού προτεραιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας βάσει των στόχων της ΕΕ και 
των αναγκών τους, και να διαθέσουν τους 
δεσμευμένους κοινοτικούς πόρους σε 
αυτές τις καθορισθείσες προτεραιότητες, 

15. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικών με γνώμονα κάθε τόπο 
ξεχωριστά και εκτιμά ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώξουν έξυπνη και πράσινη 
ειδίκευση, ιδίως στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς 
και να καθορίσουν μικρό αριθμό
προτεραιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας βάσει των στόχων της ΕΕ και 
των αναγκών τους, και ότι ο τομέας αυτός 
πρέπει ως εκ τούτου να παραμείνει 
στόχος και της μελλοντικής
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 55
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικών με γνώμονα κάθε τόπο 
ξεχωριστά και εκτιμά ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώξουν έξυπνη και πράσινη 
ειδίκευση μέσω του καθορισμού μικρού 
αριθμού προτεραιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας βάσει των στόχων της ΕΕ και 
των αναγκών τους, και να διαθέσουν τους 
δεσμευμένους κοινοτικούς πόρους σε 
αυτές τις καθορισθείσες προτεραιότητες,

15. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικών με γνώμονα κάθε τόπο 
ξεχωριστά και εκτιμά ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώξουν έξυπνη και πράσινη 
ειδίκευση μέσω του καθορισμού μικρού 
αριθμού προτεραιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας βάσει των στόχων της ΕΕ και 
των αναγκών τους, όπως ορίζεται στις 
περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας 
τους, και να διαθέσουν τους δεσμευμένους 
κοινοτικούς πόρους σε αυτές τις 
καθορισθείσες προτεραιότητες· είναι της 
γνώμης ότι η ικανότητα των υπευθύνων 
για τη λήψη αποφάσεων και των 
επιχειρηματιών σε περιφερειακό επίπεδο 
να έλκουν και να μετατρέπουν τη γνώση 
σε βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
είναι ζωτικής σημασίας για την 
οικονομική απόδοση μιας περιφέρειας με 
προστιθέμενη αξία και για τις γύρω 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των 
περιοχών στα γειτονικά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 56
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικών με γνώμονα κάθε τόπο 
ξεχωριστά και εκτιμά ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώξουν έξυπνη και πράσινη 
ειδίκευση μέσω του καθορισμού μικρού 
αριθμού προτεραιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας βάσει των στόχων της ΕΕ και 
των αναγκών τους, και να διαθέσουν τους 
δεσμευμένους κοινοτικούς πόρους σε 
αυτές τις καθορισθείσες προτεραιότητες,

15. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικών με γνώμονα κάθε τόπο 
ξεχωριστά και εκτιμά ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώξουν έξυπνη και πράσινη 
ειδίκευση μέσω του καθορισμού μικρού 
αριθμού προτεραιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας βάσει των στόχων της ΕΕ και 
των αναγκών τους, και να διαθέσουν τους 
δεσμευμένους κοινοτικούς πόρους σε 
αυτές τις καθορισθείσες προτεραιότητες·
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τονίζει επίσης τη σημασία της ανάπτυξης 
συγκεκριμένων μορφών περιφερειακού 
δυναμικού που μπορεί να συμβάλει στην 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας των 
περιφερειών και ως εκ τούτου στην
ελκυστικότητά τους·

Or. ro

Τροπολογία 57
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικών με γνώμονα κάθε τόπο 
ξεχωριστά και εκτιμά ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώξουν έξυπνη και πράσινη 
ειδίκευση μέσω του καθορισμού μικρού 
αριθμού προτεραιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας βάσει των στόχων της ΕΕ και 
των αναγκών τους, και να διαθέσουν τους 
δεσμευμένους κοινοτικούς πόρους σε 
αυτές τις καθορισθείσες προτεραιότητες, 

15. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικών με γνώμονα κάθε τόπο
ξεχωριστά και εκτιμά ότι οι πόλεις και οι 
περιφέρειες πρέπει να επιδιώξουν έξυπνη 
ανάπτυξη που θα βασίζεται σε 
τεχνολογικά επιτεύγματα μέσω του 
καθορισμού μικρού αριθμού 
προτεραιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας βάσει των στόχων της ΕΕ και 
των αναγκών τους, και να διαθέσουν τους 
δεσμευμένους κοινοτικούς πόρους σε 
αυτές τις καθορισθείσες προτεραιότητες,

Or. en

Τροπολογία 58
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικών με γνώμονα κάθε τόπο 
ξεχωριστά και εκτιμά ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώξουν έξυπνη και πράσινη 

15. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικών με γνώμονα κάθε τόπο 
ξεχωριστά και εκτιμά ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώξουν έξυπνη και πράσινη 
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ειδίκευση μέσω του καθορισμού μικρού 
αριθμού προτεραιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας βάσει των στόχων της ΕΕ και 
των αναγκών τους, και να διαθέσουν τους 
δεσμευμένους κοινοτικούς πόρους σε 
αυτές τις καθορισθείσες προτεραιότητες,

ειδίκευση μέσω του καθορισμού μικρού 
αριθμού προτεραιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας, ιδίως στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, βάσει 
των στόχων της ΕΕ και των αναγκών τους, 
και να διαθέσουν τους δεσμευμένους 
κοινοτικούς πόρους σε αυτές τις 
καθορισθείσες προτεραιότητες,

Or. fr

Τροπολογία 59
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικών με γνώμονα κάθε τόπο 
ξεχωριστά και εκτιμά ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώξουν έξυπνη και πράσινη
ειδίκευση μέσω του καθορισμού μικρού 
αριθμού προτεραιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας βάσει των στόχων της ΕΕ και 
των αναγκών τους, και να διαθέσουν τους 
δεσμευμένους κοινοτικούς πόρους σε 
αυτές τις καθορισθείσες προτεραιότητες, 

15. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικών με γνώμονα κάθε τόπο 
ξεχωριστά και εκτιμά ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώξουν έξυπνη και βιώσιμη
ειδίκευση μέσω του καθορισμού μικρού 
αριθμού προτεραιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας βάσει των στόχων της ΕΕ και 
των αναγκών τους, και να διαθέσουν τους 
δεσμευμένους κοινοτικούς πόρους σε 
αυτές τις καθορισθείσες προτεραιότητες,

Or. de

Τροπολογία 60
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
πολιτικών με γνώμονα κάθε τόπο 
ξεχωριστά και εκτιμά ότι οι περιφέρειες 

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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πρέπει να επιδιώξουν έξυπνη και πράσινη 
ειδίκευση μέσω του καθορισμού μικρού 
αριθμού προτεραιοτήτων στον τομέα της 
καινοτομίας βάσει των στόχων της ΕΕ και 
των αναγκών τους, και να διαθέσουν τους 
δεσμευμένους κοινοτικούς πόρους σε 
αυτές τις καθορισθείσες προτεραιότητες, 

Or. de

Τροπολογία 61
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υποστηρίζει την πρόταση της 
Επιτροπής των Περιφερειών για τη 
δημιουργία ενός «εικονικού δικτύου 
δημιουργικότητας» που θα είναι ανοιχτό 
σε όλους (επιχειρήσεις, τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, κεντρικές δημόσιες 
αρχές, ιδιωτικό τομέα και πολίτες) και θα 
παρέχει συμβουλές, βοήθεια και 
πρόσβαση σε επιχειρηματικό κεφάλαιο 
και τεχνικές υπηρεσίες· τονίζει ότι ένα
εικονικό δίκτυο παρέχει το πρόσθετο 
πλεονέκτημα ότι προσφέρει στους 
κατοίκους των νήσων, των
απομακρυσμένων περιφερειών, των 
αγροτικών, ορεινών και 
αραιοκατοικημένων περιοχών
ευκολότερη πρόσβαση σε συμβουλές 
εμπειρογνωμόνων, εκπαίδευση και 
πληροφόρηση, επιχειρηματική 
υποστήριξη και χρηματοοικονομική 
καθοδήγηση·

Or. es
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Τροπολογία 62
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη 
σημασία και χρηματοδότηση στην 
εδαφική διάσταση των κοινοτικών 
προγραμμάτων για την έρευνα και την 
καινοτομία που πρόκειται να πάρουν τη 
θέση του έβδομου κοινοτικού
προγράμματος και της πρωτοβουλίας
Europe Innova· θεωρεί ότι αυτό είναι 
ουσιαστικό όσον αφορά τη διασφάλιση 
πως μέτρα όπως το Europe Innova και οι 
«Περιφέρειες της Γνώσης» θα έχουν 
μεγαλύτερο βιώσιμο αντίκτυπο στα 
περιφερειακά συστήματα έρευνας και 
καινοτομίας·

Or. fr

Τροπολογία 63
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η διακρατική 
συνεργασία είναι η πεμπτουσία του 7ου 
ΠΠ και του CIP, και ότι η εδαφική 
συνεργασία (μέσω διακρατικών, 
διαπεριφερειακών και διασυνοριακών 
προγραμμάτων) ενσωματώνεται στα 
διαρθρωτικά ταμεία· καλεί την Επιτροπή 
να ενισχύσει στο μέλλον τον στόχο της
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας,

16. επισημαίνει ότι η διακρατική 
συνεργασία είναι η πεμπτουσία του 7ου 
ΠΠ και του CIP, και ότι η εδαφική 
συνεργασία (μέσω διακρατικών, 
διαπεριφερειακών και διασυνοριακών 
προγραμμάτων) ενσωματώνεται στα 
διαρθρωτικά ταμεία· καλεί την Επιτροπή 
να ενισχύσει στο μέλλον τον στόχο της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας· καλεί 
την Επιτροπή να ενισχύσει στο μέλλον 
την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 
εντάσσοντάς την περαιτέρω στις 
πολιτικές· καλεί την Επιτροπή να 
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αξιολογήσει τις δυνατότητες ενίσχυσης 
της εδαφικής συνεργασίας στον τομέα 
της καινοτομίας για κάθε στόχο της 
πολιτικής συνοχής· επισημαίνει ότι η 
καλύτερη γνώση των αποτελεσμάτων του 
7ου ΠΠ και του CIP σε περιφερειακό 
επίπεδο θα διευκολύνει τον πρακτικό 
συντονισμό μεταξύ της περιφερειακής 
πολιτικής της ΕΕ και των εν λόγω 
προγραμμάτων· καλεί ως εκ τούτου την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διευκολύνουν την ανάπτυξη και την 
προσβασιμότητα στα δεδομένα που 
αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα·

Or. en

Τροπολογία 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι βάσει του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου, παρέχεται 
στήριξη για τη διεθνική συνεργασία στις 
διάφορες μορφές της τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ, σε μια σειρά από 
θεματικούς τομείς που ανταποκρίνονται 
στους κύριους τομείς γνώσης και 
τεχνολογίας, στο πλαίσιο των οποίων 
είναι αναγκαία η στήριξη και η ενίσχυση
έρευνας υψηλής ποιότητας προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές, 
οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
βιομηχανικές προκλήσεις με τις οποίες 
έρχεται αντιμέτωπη η Ευρώπη·

Or. ro
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Τροπολογία 65
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει 
τον αντίκτυπο των μέτρων απλούστευσης 
που έχουν ήδη ληφθεί όσον αφορά τη 
διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων με 
σκοπό την κατάρτιση του μελλοντικού 
νομοθετικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 66
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αναγνωρίζει ότι τόσο η επιμερισμένη 
όσο και η κεντρική διαχείριση πρέπει να 
διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες, 
υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη 
εναρμόνισης των κανόνων που διέπουν τα 
διάφορα μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τις διάφορες δυνατότητες 
προς αυτήν την κατεύθυνση, με την 
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των 
κρατών μελών και των περιφερειών σε 
επίπεδο επιμερισμένης διαχείρισης,

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 67
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αναγνωρίζει ότι τόσο η επιμερισμένη 
όσο και η κεντρική διαχείριση πρέπει να 
διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες, 
υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη 
εναρμόνισης των κανόνων που διέπουν τα 
διάφορα μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τις διάφορες δυνατότητες προς 
αυτήν την κατεύθυνση, με την επιφύλαξη 
των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και 
των περιφερειών σε επίπεδο επιμερισμένης 
διαχείρισης

17. αναγνωρίζει ότι τόσο η επιμερισμένη 
όσο και η κεντρική διαχείριση πρέπει να 
διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες, 
υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη 
εναρμόνισης των κανόνων που διέπουν τα 
διάφορα μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τις διάφορες δυνατότητες προς 
αυτήν την κατεύθυνση, με την επιφύλαξη 
των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και 
των περιφερειών σε επίπεδο επιμερισμένης 
διαχείρισης· αναγνωρίζει ότι η 
προσέγγιση, σε κεντρικό επίπεδο, από 
πάνω προς τα κάτω του 7ου ΠΠ και του
CIP με στόχο την ενθάρρυνση της 
ευρωπαϊκής αριστείας στον τομέα της 
έρευνας και ανάπτυξης και η 
αποκεντρωμένη προσέγγιση από κάτω
προς τα πάνω της πολιτικής συνοχής με 
στόχο την ενθάρρυνση της εδαφικής 
πολυμορφίας και της περιφερειακής 
μεταφοράς της τεχνολογίας έχουν η 
καθεμία τα δικά της πλεονεκτήματα·
ζητεί την προώθηση των συγκεκριμένων 
πλεονεκτημάτων των δύο πυλώνων 
στήριξης με παράλληλη χρήση 
συνεργειών· επισημαίνει ότι το 
πλεονέκτημα της πολιτικής συνοχής είναι 
ότι παρέχει εύκολα προσβάσιμη στήριξη 
και βελτιωμένη πρόσβαση στην έρευνα, 
τη μεταφορά τεχνολογίας και την 
καινοτομία που προσανατολίζεται στην 
πρακτική εφαρμογή, ιδίως σε ΜΜΕ σε 
ευρεία κλίμακα·

Or. de

Τροπολογία 68
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αναγνωρίζει ότι τόσο η επιμερισμένη 
όσο και η κεντρική διαχείριση πρέπει να 
διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες, 
υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη 
εναρμόνισης των κανόνων που διέπουν τα 
διάφορα μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τις διάφορες δυνατότητες προς 
αυτήν την κατεύθυνση, με την επιφύλαξη 
των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και 
των περιφερειών σε επίπεδο επιμερισμένης 
διαχείρισης,

17. αναγνωρίζει ότι τόσο η επιμερισμένη 
όσο και η κεντρική διαχείριση πρέπει να 
διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες, 
υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη 
εναρμόνισης των κανόνων που διέπουν τα 
διάφορα μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τις διάφορες δυνατότητες προς 
αυτήν την κατεύθυνση, με την επιφύλαξη 
των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και 
των περιφερειών σε επίπεδο επιμερισμένης 
διαχείρισης, ενθαρρύνοντας παράλληλα 
τη διεπιστημονικότητα μέσω κοινών
διατομεακών στρατηγικών σε τομείς της
έρευνας ή της τεχνολογίας με σκοπό την 
εκ νέου έναρξη κοινών δραστηριοτήτων 
σε ευρύ πλαίσιο θεματικών τομέων, 
δεδομένου ότι οι κοινές προτάσεις 
αποτελούν σημαντική μορφή 
ενδοθεματικής συνεργασίας·

Or. ro

Τροπολογία 69
Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αναγνωρίζει ότι τόσο η επιμερισμένη 
όσο και η κεντρική διαχείριση πρέπει να 
διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες, 
υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη 
εναρμόνισης των κανόνων που διέπουν τα 
διάφορα μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τις διάφορες δυνατότητες προς 
αυτήν την κατεύθυνση, με την επιφύλαξη 
των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και 
των περιφερειών σε επίπεδο επιμερισμένης 
διαχείρισης,

17. αναγνωρίζει ότι τόσο η επιμερισμένη 
όσο και η κεντρική διαχείριση πρέπει να 
διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες, 
υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη 
εναρμόνισης των κανόνων που διέπουν τα 
διάφορα μέσα· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τις διάφορες δυνατότητες προς 
αυτήν την κατεύθυνση, με την επιφύλαξη 
των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και 
των περιφερειών σε επίπεδο επιμερισμένης 
διαχείρισης· καλεί την Επιτροπή να 
απλοποιήσει τη διοίκηση των 
προγραμμάτων πλαισίου για την έρευνα



AM\810551EL.doc 43/45 PE440.028v01-00

EL

(7ο ΠΠ) και την καινοτομία (CIP) 
προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος 
των συνεργειών με τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

Or. it

Τροπολογία 70
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένα 
κριτήρια αξιολόγησης για την εκτίμηση 
καινοτόμων σχεδίων, και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να προτείνει μελλοντικά 
ρυθμιστικά κίνητρα για την εφαρμογή 
μέτρων καινοτομίας,

18. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένα 
κριτήρια αξιολόγησης για την εκτίμηση 
καινοτόμων σχεδίων, και να καταρτίσει 
και να λάβει αποφάσεις σχετικά με 
μελλοντικά ρυθμιστικά κίνητρα για την 
εφαρμογή μέτρων καινοτομίας·

Or. de

Τροπολογία 71
Francesco De Angelis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. διαβλέπει μια σαφή ανάγκη για
μεγαλύτερη εμπειρογνωμοσύνη σε 
περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά τις 
αιτήσεις για χρηματοδότηση, τις 
διοικητικές και χρηματοοικονομικές 
διαδικασίες, τη διαχείριση των πόρων και 
την χρηματοοικονομική τεχνική· καλεί
την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα
παροχής περαιτέρω εξειδικευμένης
στήριξης και διασφάλισης στενότερης
συνεργασίας μεταξύ του Enterprise 
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Europe Network και των αρχών 
διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. it

Τροπολογία 72
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει τη σημασία του να ληφθούν 
υπόψη οι ίσες ευκαιρίες κατά την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
έργων και τον καθορισμό της πρόσβασης 
σε χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και άλλα κοινοτικά μέσα·

Or. es

Τροπολογία 73
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. θεωρεί ότι οι μεγάλες υποδομές 
καινοτομίας που συγχρηματοδοτούνται 
από τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να 
υπόκεινται σε αξιολόγηση υψηλότερου 
βαθμού από διεθνή επιτροπή ομοτίμων, η 
οποία θα έχει θετική επίδραση στις 
αποτελεσματικές δαπάνες των 
διαθέσιμων διαρθρωτικών ταμείων·

Or. en
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Τροπολογία 74
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. επαναλαμβάνει ότι οι ανεπίσημοι 
μηχανισμοί που διέπουν την εδαφική 
συνοχή και το χωροταξικό σχεδιασμό στο 
Συμβούλιο πρέπει να αντικατασταθούν 
από πιο επίσημες διαρθρώσεις· είναι της 
γνώμης ότι αυτή η εξέλιξη συνοδευόμενη 
από τη δημιουργία και την ενίσχυση 
ολοκληρωμένων και διαθεματικών 
διαρθρώσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τον 
καλύτερο συντονισμό των πολιτικών·

Or. en


