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Τροπολογία 1
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(-1) υπογραμμίζει πόση σημασία έχουν η 
έρευνα και η ανάπτυξη προκειμένου να 
δοθεί απάντηση στις μείζονες προκλήσεις 
που καλείται να αντιμετωπίσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στο πλαίσιο 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· υπενθυμίζει 
ότι η πολιτική συνοχής συμβάλλει σε 
μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση των 
δράσεων έρευνας και ανάπτυξης στις 
περιφέρειες· 

Or. fr

Τροπολογία 2
Karin Kadenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει τις προτάσεις της 
Επιτροπής για την απλούστευση των 
διοικητικών διατυπώσεων των 
προγραμμάτων-πλαίσιο έρευνας, 
ειδικότερα την προοδευτική καθιέρωση της 
χρηματοδότησης με βάση τα 
αποτελέσματα·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
προτάσεις της Επιτροπής για την 
απλούστευση των διοικητικών 
διατυπώσεων που συνδέονται με τον 
περίπλοκο και δαπανηρό χαρακτήρα των
προσκλήσεων υποβολής προσφορών και 
της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαίσιο 
έρευνας, ειδικότερα την προοδευτική 
καθιέρωση της χρηματοδότησης με βάση 
τα αποτελέσματα·

Or. de
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Τροπολογία 3
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει τις προτάσεις της 
Επιτροπής για την απλούστευση των 
διοικητικών διατυπώσεων των
προγραμμάτων-πλαίσιο έρευνας, 
ειδικότερα την προοδευτική καθιέρωση της 
χρηματοδότησης με βάση τα 
αποτελέσματα·

1. επιδοκιμάζει τις προτάσεις της 
Επιτροπής για την απλούστευση των 
διοικητικών διατυπώσεων των
προγραμμάτων-πλαίσιο έρευνας, 
ειδικότερα την προοδευτική καθιέρωση της 
χρηματοδότησης με βάση τα 
αποτελέσματα και κατ' αποκοπή στοιχεία 
για το προσωπικό που εμπλέκεται στο 
κάθε σχέδιο·

Or. fr

Τροπολογία 4
Evgeni Kirilov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει τις προτάσεις της 
Επιτροπής για την απλούστευση των 
διοικητικών διατυπώσεων των
προγραμμάτων-πλαίσιο έρευνας, 
ειδικότερα την προοδευτική καθιέρωση της 
χρηματοδότησης με βάση τα 
αποτελέσματα·

1. επιδοκιμάζει τις προτάσεις της
Επιτροπής για την απλούστευση των
διοικητικών διατυπώσεων των
προγραμμάτων-πλαίσιο έρευνας, 
ειδικότερα την προοδευτική καθιέρωση της
χρηματοδότησης με βάση τα
αποτελέσματα· τονίζει ότι η αριστεία των 
σχεδίων πρέπει να υπερτερεί της 
θεματικής κάλυψης και προτείνει να 
επανεξετασθεί ο λεγόμενος κανόνας "ένα 
σχέδιο ανά θέμα" που εφαρμόζεται σε
πολλές προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων του ΠΠ7, προκειμένου να 
δίνεται η ευκαιρία σε περισσότερες 
περιφέρειες της ΕΕ να επωφελούνται από 
τη συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
ΠΠ7·
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Or. en

Τροπολογία 5
Karin Kadenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόταση που στοχεύει στην καθιέρωση 
χρηματοδότησης της έρευνας με βάση τα 
αποτελέσματα για την επιλογή των 
κατάλληλων σχεδίων· τονίζει, ωστόσο, 
ότι, λόγω του ότι η έρευνα έχει εγγενώς 
απρόβλεπτο χαρακτήρα, ορισμένα σχέδια 
των οποίων το αποτέλεσμα είναι εκ 
πρώτης όψεως δύσκολο να προσδιοριστεί 
παράγουν επίσης προστιθέμενη αξία·

Or. de

Τροπολογία 6
Evgeni Kirilov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός στόχος 
του ΠΠ7 είναι να αποκτήσουν η ΕΕ και 
οι περιφέρειές της ηγετικό ρόλο στο χώρο 
της επιστήμης, της τεχνολογίας και της 
βιομηχανίας που βασίζεται στην 
καινοτομία· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την προδιαγραφόμενη μείωση του μέσου 
χρόνου μέχρι τη χορήγηση των 
επιχορηγήσεων για τις επιλεγόμενες 
προτάσεις και υποστηρίζει την 
καθιέρωση μιας πιο ευέλικτης 
προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή
για να επιταχυνθεί η διαδικασία μεταξύ 
της υποβολής καινοτόμων ιδεών και της 
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εφαρμογής τους· 

Or. en

Τροπολογία 7
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον 
προβληματισμό των ευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων σχετικά με την αναγκαία 
απλούστευση της πολιτικής της 
περιφερειακής ανάπτυξης με στόχο τη 
μεγαλύτερη διαφάνεια, τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και την ενίσχυση της 
ασφάλειας δικαίου για τους δικαιούχους· 
εκτιμά  ότι οι ορθές πρακτικές που θα 
προκύψουν από αυτή τη διαδικασία μπορεί 
να είναι χρήσιμες για την απλούστευση της
εφαρμογής του ΠΠ7·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον 
προβληματισμό των ευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων σχετικά με την αναγκαία 
απλούστευση της πολιτικής της 
περιφερειακής ανάπτυξης με στόχο τη 
μεγαλύτερη διαφάνεια, τη μεγαλύτερη 
προσβασιμότητα για τους οικονομικά 
αδύναμους συμμετέχοντες, τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και την ενίσχυση της 
ασφάλειας δικαίου για τους δικαιούχους· 
εκτιμά  ότι οι ορθές πρακτικές που θα 
προκύψουν από αυτή τη διαδικασία μπορεί 
να είναι χρήσιμες για την απλούστευση της
εφαρμογής του ΠΠ7·

Or. fr

Τροπολογία 8
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπογραμμίζει ότι για την πρόσβαση 
των δικαιούχων στα έργα στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας απαιτούνται 
υψηλές τεχνικές δεξιότητες και καλή 
γνώση των διαχειριστικών και 
οικονομικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα 
η πρόσβαση να είναι εξαιρετικά δυσχερής 
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για τους δυνάμει υποψηφίους μικρού 
μεγέθους· αυτό έχει ως συνέπεια να 
παρατηρείται μεγάλη χωρική 
συγκέντρωση καινοτόμων 
δραστηριοτήτων σε οικονομικά 
συγκροτήματα και στις μεγάλες
περιφέρειες της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 9
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπενθυμίζει ότι ο διοικητικός φόρτος 
αποτελεί συχνά βασικό φραγμό στην 
προώθηση της έρευνας και της 
καινοτομίας, ιδίως για αιτούντες 
μικρότερου μεγέθους, όπως είναι οι ΜΜΕ 
και τα μικρά ερευνητικά ιδρύματα που 
βρίσκονται σε περιφερειακές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 10
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. πιστεύει ότι τα διάφορα μέσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, την 
έρευνα και την καινοτομία θα πρέπει να 
υλοποιηθούν με ολοκληρωμένο τρόπο, για 
λόγους αποτελεσματικότητας·
υπογραμμίζει συνεπώς την ανάγκη για την 
αναζήτηση συνεργιών μεταξύ αυτών των 
μέσων·

3. πιστεύει ότι τα διάφορα μέσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, την 
έρευνα και την καινοτομία θα πρέπει να 
υλοποιηθούν με ολοκληρωμένο τρόπο, για 
λόγους αποτελεσματικότητας·
υπογραμμίζει συνεπώς την ανάγκη για την 
αναζήτηση συνεργιών μεταξύ αυτών των 
μέσων και για άρση των εμποδίων στις 
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συνέργιες αυτές· 

Or. nl

Τροπολογία 11
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. πιστεύει ότι τα διάφορα μέσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, την 
έρευνα και την καινοτομία θα πρέπει να 
υλοποιηθούν με ολοκληρωμένο τρόπο, για 
λόγους αποτελεσματικότητας·
υπογραμμίζει συνεπώς την ανάγκη για την 
αναζήτηση συνεργιών μεταξύ αυτών των 
μέσων·

3. πιστεύει ότι τα διάφορα μέσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, την 
έρευνα και την καινοτομία θα πρέπει να 
υλοποιηθούν με ολοκληρωμένο τρόπο, για 
λόγους αποτελεσματικότητας·
υπογραμμίζει συνεπώς την ανάγκη για την 
αναζήτηση συνεργιών μεταξύ αυτών των 
μέσων, κυρίως με την εναρμόνιση των 
κανόνων ελέγχου και επιλεξιμότητας των 
δαπανών ώστε να είναι απλούστερη η 
εφαρμογή από τους δικαιούχους·

Or. fr

Τροπολογία 12
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι το περιφερειακό επίπεδο 
είναι το καταλληλότερο για την τόνωση 
της έρευνας και της καινοτομίας, λόγω της 
εγγύτητας μεταξύ των πανεπιστημίων, των 
κρατικών οργανισμών έρευνας, των 
μεγάλων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των 
περιφερειακών δημόσιων αρχών, ιδίως στο 
πλαίσιο των δικτυώσεων ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων·

4. θεωρεί ότι το περιφερειακό επίπεδο 
είναι ιδεώδες για την τόνωση της έρευνας 
και της καινοτομίας, λόγω της εγγύτητας
μεταξύ των πανεπιστημίων, των κρατικών
οργανισμών έρευνας, των μεγάλων 
επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των 
περιφερειακών δημόσιων αρχών, ιδίως στο 
πλαίσιο των δικτυώσεων ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων·
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Or. nl

Τροπολογία 13
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι το περιφερειακό επίπεδο 
είναι το καταλληλότερο για την τόνωση 
της έρευνας και της καινοτομίας, λόγω της 
εγγύτητας μεταξύ των πανεπιστημίων, των 
κρατικών οργανισμών έρευνας, των 
μεγάλων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των 
περιφερειακών δημόσιων αρχών, ιδίως 
στο πλαίσιο των δικτυώσεων ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων·

4. θεωρεί ότι το περιφερειακό επίπεδο 
είναι το καταλληλότερο για την τόνωση 
της έρευνας και της καινοτομίας, λόγω της 
εγγύτητας μεταξύ των πανεπιστημίων, των 
κρατικών οργανισμών έρευνας, των 
μεγάλων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των 
περιφερειακών δημόσιων αρχών, για να 
τονωθεί η ανάπτυξη της καινοτομίας στις 
μειονεκτούσες συνοικίες των ευρωπαϊκών 
πόλεων και να περιορισθούν οι 
κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες·

Or. fr

Τροπολογία 14
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι το περιφερειακό επίπεδο 
είναι το καταλληλότερο για την τόνωση 
της έρευνας και της καινοτομίας, λόγω της 
εγγύτητας μεταξύ των πανεπιστημίων, των 
κρατικών οργανισμών έρευνας, των 
μεγάλων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των 
περιφερειακών δημόσιων αρχών, ιδίως στο 
πλαίσιο των δικτυώσεων ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων·

4. θεωρεί ότι το περιφερειακό επίπεδο 
είναι το καταλληλότερο για την τόνωση 
της έρευνας και της καινοτομίας, λόγω της 
εγγύτητας μεταξύ των πανεπιστημίων, των 
κρατικών οργανισμών έρευνας, των 
μεγάλων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των 
περιφερειακών δημόσιων αρχών, ιδίως στο 
πλαίσιο των δικτυώσεων ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων· 
προτρέπει, ωστόσο, τα διάφορα επίπεδα 
(περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό) να 
συντονίσουν καλύτερα τις προσπάθειές 
τους στο πλαίσιο ενός προγραμματισμού 
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των δραστηριοτήτων έρευνας και 
ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 15
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι το περιφερειακό επίπεδο 
είναι το καταλληλότερο για την τόνωση 
της έρευνας και της καινοτομίας, λόγω της 
εγγύτητας μεταξύ των πανεπιστημίων, των 
κρατικών οργανισμών έρευνας, των 
μεγάλων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των 
περιφερειακών δημόσιων αρχών, ιδίως στο 
πλαίσιο των δικτυώσεων ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων·

4. θεωρεί ότι το περιφερειακό επίπεδο 
είναι το καταλληλότερο για την τόνωση 
της έρευνας και της καινοτομίας, λόγω της 
εγγύτητας μεταξύ των πανεπιστημίων, των 
κρατικών οργανισμών έρευνας, των 
μεγάλων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των 
περιφερειακών και τοπικών δημόσιων 
αρχών, ιδίως στο πλαίσιο των δικτυώσεων 
ομοειδών ή συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων·

Or. cs

Τροπολογία 16
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ 
αντιπροσωπεύουν το 90% περίπου του 
ευρωπαϊκού επιχειρηματικού ιστού και 
ότι η διεθνοποίηση των συστημάτων 
αγοράς δεν μπορεί παρά να συνοδεύεται 
από μια δυναμική προώθηση, στο πλαίσιο 
των συστημάτων αυτών, καινοτόμων 
διαδικασιών και προηγμένων 
τεχνολογιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διασφαλίζεται η πλήρης και ουσιαστική 
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συμμετοχή των ΜΜΕ στη χρήση των 
πόρων· 

Or. it

Τροπολογία 17
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι το ΠΠ7, όπως η 
πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, 
στηρίζεται στις αρχές της εταιρικής σχέσης 
και της συγχρηματοδότησης· διευκρινίζει 
την προσήλωσή του  στις αρχές αυτές της 
ορθής διαχείρισης και ζητεί τη διατήρησή 
τους, παρά τον περιορισμό των δημόσιων 
δαπανών λόγω της οικονομικής κρίσης·

5. υπενθυμίζει ότι το ΠΠ7, όπως η 
πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, 
στηρίζεται στις αρχές της εταιρικής 
σχέσης, στην οποία συμμετέχουν 
ερευνητές, ΜΚΟ και οι ευρωπαίοι 
πολίτες, και της συγχρηματοδότησης· 
διευκρινίζει την προσήλωσή του  στις 
αρχές αυτές της ορθής διαχείρισης και 
ζητεί τη διατήρησή τους, παρά τον 
περιορισμό των δημόσιων δαπανών λόγω 
της οικονομικής κρίσης·

Or. fr

Τροπολογία 18
Karin Kadenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. υπογραμμίζει, όσον αφορά την 
υποστήριξη που παρέχει η Ένωση στη 
συνοχή, την έρευνα και τη διαρθρωτική 
δράση, ότι η ανάγνωση και η χρήση των 
στατιστικών που αφορούν τους 
λογιστικούς ελέγχους πρέπει να γίνεται με 
μεγάλη προσοχή: μια διαπιστωθείσα  
παρατυπία δεν συνιστά κατά κανόνα 
απάτη, δηλαδή εμπρόθετη πράξη· 



PE445.865v01-00 12/19 AM\825619EL.doc

EL

επισημαίνει ότι, για το λόγο αυτό, οι 
διατάξεις πρέπει να μην επιδέχονται 
διφορούμενη ερμηνεία ώστε να 
αποφεύγονται αδικαιολόγητες 
επιστροφές, προς όφελος των 
περιφερειών και των ερευνητών· 

Or. de

Τροπολογία 19
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι τα μέσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την ενθάρρυνση της έρευνας
και της ανάπτυξης επικεντρώνονται στα 
προγράμματα αριστείας και στα μεγάλα 
έργα που μπορεί να έχουν συγκεκριμένο 
αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 
διευκρινίζει ότι ο δυναμισμός των 
ενεργειακών προγραμμάτων αριστείας 
έχει θετικές συνέπειες σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συμπληρώνει με αποτελεσματικό τρόπο 
την εδαφική διάσταση των μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή.

6. υπενθυμίζει ότι τα μέσα της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης για την ενθάρρυνση της έρευνας
και της ανάπτυξης επικεντρώνονται στα
προγράμματα αριστείας και στα μεγάλα
έργα που μπορεί να έχουν συγκεκριμένο
αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·  
εκτιμά ότι ο αναπροσανατολισμός της 
ερευνητικής προσπάθειας συνεπάγεται 
ότι η υποστήριξη δεν θα συγκεντρώνεται 
μόνο στην οικονομική μεγέθυνση 
προκειμένου η περιβαλλοντική και 
κοινωνική διάσταση να συνεκτιμάται 
πλήρως στον καθορισμό των πολιτικών 
έρευνας, και ότι θα προάγονται η 
ευρύτερη δυνατή διάδοση της γνώσης, η 
από κοινού αξιοποίηση της 
επιστημονικής κληρονομιάς και οι 
ανταλλαγές μεταξύ ερευνητών και 
πολιτών· εκτιμά ότι απαιτείται η ενίσχυση 
της σχέσης μεταξύ καινοτομίας και 
κοινωνικής ένταξης, προκειμένου να 
δοθεί άμεση απάντηση στις ανάγκες του 
κοινωνικού συνόλου και τα αιτήματα των 
πολιτών, ιδίως όσον αφορά την υγεία και 
τη διατροφή, καθώς και την ενεργειακή 
νηφαλιότητα και τις ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας· 



AM\825619EL.doc 13/19 PE445.865v01-00

EL

Or. fr

Τροπολογία 20
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι τα μέσα της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης για την 
ενθάρρυνση της έρευνας και της 
ανάπτυξης επικεντρώνονται στα 
προγράμματα αριστείας και στα μεγάλα 
έργα που μπορεί να έχουν συγκεκριμένο 
αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 
διευκρινίζει ότι ο δυναμισμός των 
ενεργειακών προγραμμάτων αριστείας έχει 
θετικές συνέπειες σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συμπληρώνει με αποτελεσματικό τρόπο 
την εδαφική διάσταση των μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή.

6. υπενθυμίζει ότι το ΠΠ7 επικεντρώνεται
στα προγράμματα αριστείας και στα 
μεγάλα έργα που μπορεί να έχουν 
συγκεκριμένο αντίκτυπο στην οικονομική 
δραστηριότητα και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης· διευκρινίζει ότι ο 
δυναμισμός των ενεργειακών 
προγραμμάτων αριστείας έχει θετικές 
συνέπειες σε ολόκληρη την επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποιο κι αν είναι το 
σημερινό τους επίπεδο ανάπτυξης, και 
συμπληρώνει με αποτελεσματικό τρόπο 
την εδαφική διάσταση των μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή, στο πλαίσιο της 
επιδίωξης αφενός μιας ισόρροπης
ανάπτυξης και αφετέρου
ανταγωνιστικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 21
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι τα μέσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ενθάρρυνση της έρευνας 
και της ανάπτυξης επικεντρώνονται στα 
προγράμματα αριστείας και στα μεγάλα 
έργα που μπορεί να έχουν συγκεκριμένο 
αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 

6. υπενθυμίζει ότι τα μέσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ενθάρρυνση της έρευνας 
και της ανάπτυξης επικεντρώνονται στα 
προγράμματα αριστείας και στα μεγάλα 
έργα που μπορεί να έχουν συγκεκριμένο 
αντίκτυπο στην οικονομική 
δραστηριότητα, την καινοτομία των 
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διευκρινίζει ότι ο δυναμισμός των 
ενεργειακών προγραμμάτων αριστείας έχει 
θετικές συνέπειες σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συμπληρώνει με αποτελεσματικό τρόπο 
την εδαφική διάσταση των μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή.

προγραμμάτων παραγωγής και την 
εξασφάλιση μελλοντικά μιας παραγωγής
με υψηλή προστιθέμενη αξία, και, κατά 
συνέπεια, τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και τη βελτίωση της 
συνολικής ανταγωνιστικής ικανότητας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· διευκρινίζει ότι 
ο δυναμισμός των ενεργειακών 
προγραμμάτων αριστείας έχει θετικές 
συνέπειες σε ολόκληρη την επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, το κυριότερο,
συμπληρώνει με αποτελεσματικό τρόπο 
την προσπάθεια σύγκλισης των μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή·

Or. cs

Τροπολογία 22
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι τα μέσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ενθάρρυνση της έρευνας 
και της ανάπτυξης επικεντρώνονται στα 
προγράμματα αριστείας και στα μεγάλα 
έργα που μπορεί να έχουν συγκεκριμένο 
αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 
διευκρινίζει ότι ο δυναμισμός των 
ενεργειακών προγραμμάτων αριστείας έχει
θετικές συνέπειες σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συμπληρώνει με αποτελεσματικό τρόπο 
την εδαφική διάσταση των μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή.

6. υπενθυμίζει ότι τα μέσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ενθάρρυνση της έρευνας 
και της ανάπτυξης επικεντρώνονται στα 
προγράμματα αριστείας και στα μεγάλα 
έργα που μπορεί να έχουν συγκεκριμένο 
αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 
διευκρινίζει ότι ο δυναμισμός των 
ενεργειακών προγραμμάτων αριστείας έχει
σημαντικότερες εδαφικές συνέπειες σε 
ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όταν υπάρχει συνέργια χάρη στις 
πιστώσεις που διατίθενται στην 
περιφερειακή πολιτική· εκτιμά ότι θα 
πρέπει κυρίως να αρθούν τα εμπόδια στη 
συνέργια αυτή· 

Or. nl
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Τροπολογία 23
Karin Kadenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι τα μέσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ενθάρρυνση της έρευνας 
και της ανάπτυξης επικεντρώνονται στα
προγράμματα αριστείας και στα μεγάλα 
έργα που μπορεί να έχουν συγκεκριμένο 
αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 
διευκρινίζει ότι ο δυναμισμός των 
ενεργειακών προγραμμάτων αριστείας έχει 
θετικές συνέπειες σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συμπληρώνει με αποτελεσματικό τρόπο 
την εδαφική διάσταση των μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή.

6. υπενθυμίζει ότι τα μέσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ενθάρρυνση της έρευνας 
και της ανάπτυξης θα πρέπει να
επικεντρώνονται επίσης αλλά όχι 
αποκλειστικά στα μεγάλα έργα, αλλά 
υπογραμμίζει παράλληλα ότι θα πρέπει να 
δοθεί προσοχή στα μικρότερα έργα που 
μπορεί και αυτά να έχουν συγκεκριμένο 
αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 
διευκρινίζει ότι ο δυναμισμός των 
ενεργειακών προγραμμάτων αριστείας έχει 
θετικές συνέπειες σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συμπληρώνει με αποτελεσματικό τρόπο 
την εδαφική διάσταση των μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή.

Or. de

Τροπολογία 24
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. ζητεί από την Επιτροπή να 
δημοσιεύσει ανάλυση όσον αφορά τα 
επίπεδα συμμετοχής των διαφόρων 
κρατών μελών στο ΠΠ7 και να λάβει 
υπόψη τα σχετικά συμπεράσματα 
προκειμένου να εξασφαλίσει μια 
ισόρροπη ανάπτυξη της έρευνας σε όλα 
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ΠΠ8·

Or. en
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Τροπολογία 25
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. επισημαίνει ότι η αύξηση των 
περιφερειακών ανισοτήτων σε επίπεδο 
ερευνητικών και αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων συνιστά πρόκληση η οποία 
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή αλλά 
και μέσω της ίδιας της πολιτικής για την 
έρευνα και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 26
Karin Kadenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. υπογραμμίζει ότι για τις περιφέρειες, 
δεδομένου ότι αποτελούν πόλους έρευνας, 
η εφαρμοσμένη έρευνα που 
επικεντρώνεται κυρίως στα οικονομικά 
οφέλη δεν είναι η μόνη που διαδραματίζει 
καίριο ρόλο· τονίζει επίσης τη σημασία 
που έχει η βασική έρευνα η οποία 
μολονότι είναι προφανές ότι συχνά 
παράγει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, 
αποτελεί ωστόσο τη βάση της 
εφαρμοσμένης έρευνας·

Or. de
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Τροπολογία 27
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. ζητεί να καθοριστούν δείκτες που θα 
επιτρέπουν την αξιολόγηση της 
προσδοκώμενης προόδου σε επίπεδο 
κοινωνικής ευημερίας και οικολογικού 
αντίκτυπου των κατατιθέμενων 
καινοτόμων σχεδίων· 

Or. fr

Τροπολογία 28
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. ζητεί, για την προσεχή περίοδο
προγραμματισμού, σημαντική αύξηση
των κονδυλίων που διατίθενται για την
έρευνα στους τομείς της κοινωνικής
ένταξης, ιδίως στις ανθρωπιστικές και 
κοινωνικές επιστήμες, και της βιώσιμης 
ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά την 
εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας και τη βελτίωση των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτιρίων, 
καθώς και της βιοποικιλότητας· 

Or. fr

Τροπολογία 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. εκτιμά ότι θα πρέπει να 
υποστηριχθούν οι ανταλλαγές στις 
επαγγελματικές σταδιοδρομίες χωρίς να 
ενθαρρυνθεί η διαρροή εγκεφάλων από 
την ΕΕ προς άλλα μέρη του κόσμου ή 
εντός της ΕΕ, από τις φτωχότερες στις 
πλουσιότερες χώρες, πράγμα που θα 
υπέσκαπτε την πολιτική συνοχής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προχωρήσουν στη συστηματική
υιοθέτηση πολιτικών που θα προάγουν 
μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας 
και έρευνας για τους ερευνητές και 
συνιστά βελτίωση της κατάρτισης των 
ερευνητών καθόλη τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας τους προκειμένου να 
έχουν καλύτερες ευκαιρίες για 
απασχόληση και επαγγελματική 
προώθηση· 

Or. en

Τροπολογία 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 γ. τονίζει την ανάγκη να εντοπισθούν 
βέλτιστες πρακτικές για τη συνεργασία 
μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και της 
βιομηχανίας προκειμένου να 
διαμορφωθούν κατάλληλες κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές, καθώς επίσης 
και την ανάγκη για καλύτερη σύνδεση του 
ακαδημαϊκού χώρου και της βιομηχανίας 
προκειμένου να βελτιωθούν οι 
δυνατότητες απασχόλησης και η 
ικανότητα να παράγει η έρευνα 
αποτελέσματα·

Or. en


