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Τροπολογία 1
Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι απαιτείται ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ του μελλοντικού 
«κοινού στρατηγικού πλαισίου» 
περιφερειακής πολιτικής και της 
μελλοντικής «κοινής στρατηγικής» των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας· 
καλεί την Επιτροπή να εκθέσει πώς τούτο 
θα επιτευχθεί στην πράξη·

1. τονίζει ότι απαιτείται ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ του μελλοντικού 
«κοινού στρατηγικού πλαισίου» 
περιφερειακής πολιτικής και της 
μελλοντικής «κοινής στρατηγικής» των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη 
συμπληρωματικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 2
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι απαιτείται ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ του μελλοντικού 
«κοινού στρατηγικού πλαισίου» 
περιφερειακής πολιτικής και της 
μελλοντικής «κοινής στρατηγικής» των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας· 
καλεί την Επιτροπή να εκθέσει πώς τούτο 
θα επιτευχθεί στην πράξη·

1. τονίζει ότι απαιτείται ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ του μελλοντικού 
«κοινού στρατηγικού πλαισίου» 
περιφερειακής πολιτικής και της 
μελλοντικής «κοινής στρατηγικής» των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, 
προκειμένου να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκοί 
κύκλοι καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή 
να εκθέσει πώς τούτο θα επιτευχθεί στην 
πράξη· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για την εφαρμογή των εν 
λόγω πολιτικών σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, ειδικότερα δε στις 
περιπτώσεις στις οποίες η ευθύνη για 
τους διάφορους πόρους της ΕΕ εμπίπτει 
στο πεδίο αρμοδιοτήτων διαφορετικών 
εθνικών υπουργείων και αρχών, ούτως 
ώστε να διασφαλισθεί η καλύτερη 
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συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 3
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι απαιτείται ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ του μελλοντικού 
«κοινού στρατηγικού πλαισίου» 
περιφερειακής πολιτικής και της 
μελλοντικής «κοινής στρατηγικής» των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας· 
καλεί την Επιτροπή να εκθέσει πώς τούτο 
θα επιτευχθεί στην πράξη·

1. τονίζει ότι απαιτείται ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ του μελλοντικού 
«κοινού στρατηγικού πλαισίου» 
περιφερειακής πολιτικής και της 
μελλοντικής «κοινής στρατηγικής» των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας· 
επαναλαμβάνει ότι αυτή η συντονισμένη 
δράση πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώξει 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στον 
σχεδιασμό και την άσκηση των εν λόγω 
πολιτικών, καθώς και την περαιτέρω 
ειδική προσαρμογή των προτεραιοτήτων 
στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιφέρειας· 
καλεί την Επιτροπή να εκθέσει πώς τούτο 
θα επιτευχθεί στην πράξη·

Or. es

Τροπολογία 4
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι απαιτείται ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ του μελλοντικού 
«κοινού στρατηγικού πλαισίου» 
περιφερειακής πολιτικής και της 

1. τονίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής για την ανάπτυξη της έρευνας 
και της καινοτομίας στις περιφέρειες· 
εκτιμά ότι απαιτείται ενίσχυση του 
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μελλοντικής «κοινής στρατηγικής» των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας· 
καλεί την Επιτροπή να εκθέσει πώς τούτο 
θα επιτευχθεί στην πράξη·

συντονισμού μεταξύ του μελλοντικού 
«κοινού στρατηγικού πλαισίου» 
περιφερειακής πολιτικής και της 
μελλοντικής «κοινής στρατηγικής» των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας· 
καλεί την Επιτροπή να εκθέσει πώς τούτο 
θα επιτευχθεί στην πράξη·

Or. lt

Τροπολογία 5
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι απαιτείται ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ του μελλοντικού 
«κοινού στρατηγικού πλαισίου» 
περιφερειακής πολιτικής και της 
μελλοντικής «κοινής στρατηγικής» των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας· 
καλεί την Επιτροπή να εκθέσει πώς τούτο 
θα επιτευχθεί στην πράξη·

1. τονίζει ότι απαιτείται ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ του μελλοντικού 
«κοινού στρατηγικού πλαισίου» 
περιφερειακής πολιτικής και της
μελλοντικής «κοινής στρατηγικής» των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, 
ούτως ώστε να εναρμονίζονται με τις 
αρχές και τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και την εμβληματική 
πρωτοβουλία «Ένωσης καινοτομίας»· 
καλεί την Επιτροπή να εκθέσει πώς τούτο 
θα επιτευχθεί στην πράξη·

Or. pt

Τροπολογία 6
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι απαιτείται ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ του μελλοντικού 
«κοινού στρατηγικού πλαισίου» 

1. τονίζει ότι απαιτείται ενίσχυση του 
συντονισμού και δημιουργία συνεργειών 
μεταξύ του μελλοντικού «κοινού 
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περιφερειακής πολιτικής και της 
μελλοντικής «κοινής στρατηγικής» των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας· 
καλεί την Επιτροπή να εκθέσει πώς τούτο 
θα επιτευχθεί στην πράξη·

στρατηγικού πλαισίου» περιφερειακής 
πολιτικής και της μελλοντικής «κοινής 
στρατηγικής» των προγραμμάτων έρευνας 
και καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να 
εκθέσει πώς τούτο θα επιτευχθεί στην 
πράξη·

Or. fr

Τροπολογία 7
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. τονίζει ότι η περιφερειακή ενίσχυση 
για την καινοτομία, την έρευνα και την 
επιχειρηματικότητα δικαίως έχει 
αποκτήσει μείζονα σημασία με την 
πάροδο των δεκαετιών· παρατηρεί ότι, 
κατά την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού, έχει δαπανηθεί για τη 
χορήγηση της εν λόγω ενίσχυσης περίπου 
το 25% των χρηματικών πόρων από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, και θεωρεί ότι, 
ενόψει των στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020, το ποσοστό αυτό πρέπει εν 
πάση περιπτώσει να διατηρηθεί, καθόσον 
η άσκηση σθεναρής και άρτια 
χρηματοδοτούμενης περιφερειακής 
πολιτικής αποτελεί ήδη θεμελιώδη 
προϋπόθεση εν προκειμένω· είναι της 
άποψης ότι, επιπλέον, πρέπει να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την αποδοτικότερη εκροή κεφαλαίων 
προς τις περιφέρειες·

Or. de

Τροπολογία 8
Rosa Estaràs Ferragut
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τις 
δυνατότητες που παρέχει η περιφερειακή 
πολιτική για τη δημιουργία συνεργειών, οι 
οποίες διασφαλίζουν την επιτυχή έκβαση 
των γενικών πολιτικών στον τομέα της 
έρευνας·

Or. es

Τροπολογία 9
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επισημαίνει ότι, σε περιόδους κατά τις 
οποίες οι χρηματοδοτικοί πόροι είναι 
ελάχιστοι, κρίνεται ζωτικής σημασίας η 
κατανομή της χρηματοδότησης σε 
έξυπνα επιλεγμένες προτεραιότητες στις 
περιφέρειες, ούτως ώστε να επωφελείται 
συναφώς «κρίσιμη μάζα»·

Or. de

Τροπολογία 10
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί η προτεραιότητα «Καινοτομία», 
δεδομένης της μελλοντικής ευθυγράμμισης 
της πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, να είναι δεσμευτική για τις 

2. ζητεί η προτεραιότητα «Καινοτομία», 
δεδομένης της μελλοντικής ευθυγράμμισης 
της πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, να είναι δεσμευτική για όλες τις 
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περιφέρειες, στοιχείο που πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζεται στα συνολικά ποσά·

περιφέρειες στόχου, στοιχείο που πρέπει 
επίσης να αντικατοπτρίζεται στα συνολικά 
ποσά· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι ο 
καθορισμός στόχων για την αύξηση 
απλώς των δαπανών στους τομείς της 
έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας δεν θα αποφέρει 
αποτελέσματα, παρά μόνον εφόσον τα εν 
λόγω μέτρα συνοδεύονται από τη 
συνολική διαρθρωτική ανάπτυξη των 
κοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί η προτεραιότητα «Καινοτομία», 
δεδομένης της μελλοντικής ευθυγράμμισης 
της πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, να είναι δεσμευτική για τις 
περιφέρειες, στοιχείο που πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζεται στα συνολικά ποσά·

2. υπενθυμίζει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία συνιστούν κινητήριες 
δυνάμεις ζωτικής σημασίας, εφόσον η 
Ευρώπη σκοπεύει να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις, αλλά και να διατηρήσει και 
να ενισχύσει την ανταγωνιστική της θέση 
στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης· ζητεί 
η προτεραιότητα «Καινοτομία», δεδομένης 
της μελλοντικής ευθυγράμμισης της 
πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική ΕΕ 
2020, να είναι δεσμευτική για τις 
περιφέρειες, στοιχείο που πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζεται στα συνολικά ποσά·

Or. ro

Τροπολογία 12
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί η προτεραιότητα «Καινοτομία», 
δεδομένης της μελλοντικής ευθυγράμμισης 
της πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, να είναι δεσμευτική για τις 
περιφέρειες, στοιχείο που πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζεται στα συνολικά ποσά·

2. ζητεί η προτεραιότητα «Καινοτομία», 
δεδομένης της μελλοντικής ευθυγράμμισης 
της πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, να είναι δεσμευτική για τις 
περιφέρειες, στοιχείο που πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζεται στα συνολικά ποσά· 
υπογραμμίζει ότι η πρωταρχική 
πρόκληση, τόσο για την ΕΕ όσο και τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες, 
συνίσταται στη δημιουργία συνεργειών 
μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών 
μέσων για την έρευνα και την καινοτομία 
σε αμφότερους τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να 
στηριχθούν οι καινοτομίες σε μια 
κοινωνία που βασίζεται σε «συμπράξεις 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με τη 
συμμετοχή των πολιτών», στο πλαίσιο 
της υλοποίησης των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. ro

Τροπολογία 13
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί η προτεραιότητα «Καινοτομία», 
δεδομένης της μελλοντικής ευθυγράμμισης 
της πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, να είναι δεσμευτική για τις 
περιφέρειες, στοιχείο που πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζεται στα συνολικά ποσά·

2. ζητεί η προτεραιότητα «Καινοτομία», 
δεδομένης της μελλοντικής ευθυγράμμισης 
της πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, να είναι δεσμευτική για τις 
περιφέρειες, στοιχείο που πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζεται στα συνολικά ποσά· 
φρονεί ότι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο 
θα επιτευχθούν οι ευρύτατα αποδεκτοί 
στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, με 
βάση την έρευνα και την καινοτομία ως 
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καθοριστικούς παράγοντες της 
κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, 
καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. lt

Τροπολογία 14
Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί η προτεραιότητα «Καινοτομία», 
δεδομένης της μελλοντικής ευθυγράμμισης 
της πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, να είναι δεσμευτική για τις 
περιφέρειες, στοιχείο που πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζεται στα συνολικά ποσά·

2. ζητεί, μεταξύ άλλων, η προτεραιότητα 
«Καινοτομία», δεδομένης της μελλοντικής 
ευθυγράμμισης της πολιτικής συνοχής 
προς τη στρατηγική ΕΕ 2020, να είναι 
δεσμευτική για τις περιφέρειες, στοιχείο 
που πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται 
στα συνολικά ποσά·

Or. en

Τροπολογία 15
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί η προτεραιότητα «Καινοτομία», 
δεδομένης της μελλοντικής ευθυγράμμισης 
της πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, να είναι δεσμευτική για τις 
περιφέρειες, στοιχείο που πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζεται στα συνολικά ποσά·

2. ζητεί η προτεραιότητα «Καινοτομία», 
δεδομένης της μελλοντικής ευθυγράμμισης 
της πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, να είναι δεσμευτική για τις 
περιφέρειες, στοιχείο που πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζεται στα συνολικά ποσά που 
διατίθενται σε όλα τα επίπεδα·

Or. ro
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Τροπολογία 16
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, 
εναλλακτικώς, περαιτέρω κίνητρα για τη 
χρήση των επιδοτήσεων από τα 
διαρθρωτικά ταμεία στον τομέα της 
καινοτομίας·

Or. de

Τροπολογία 17
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. θεωρεί ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να 
λειτουργούν ως πεδίο δοκιμής για το έργο 
που επιτελείται από το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
και τα «ζωντανά εργαστήρια», και ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές θα 
πρέπει, ακολούθως, να επενδύσουν 
περισσότερο στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και να διαδραματίσουν ενεργό 
ρόλο στην εφαρμογή της πολιτικής στους 
τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας 
και της καινοτομίας·

Or. lt

Τροπολογία 18
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας  τονίζει ότι 
πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 
ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών·

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας, και να 
προσδιορίσουν επακριβώς, στο πλαίσιο 
των εν λόγω στρατηγικών, τον τρόπο με 
τον οποίο θα καταστεί δυνατή η 
πρακτική εφαρμογή των δυνητικών 
συνεργειών μεταξύ της συνδρομής από τα 
διαρθρωτικά ταμεία και των μελλοντικών 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας 
προς όφελος των περιφερειών·

Or. de

Τροπολογία 19
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας  τονίζει ότι 
πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 
ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών·

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας, οι οποίες θα 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων και θα μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία 
περιφερειακών πόλων αριστείας· τονίζει 
ότι πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 
ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών, με απώτερο σκοπό την 
τόνωση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας·

Or. pt
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Τροπολογία 20
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας  τονίζει ότι 
πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 
ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών·

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας· ζητεί, συνεπώς, 
από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τον 
συντονισμό των ερευνητικών 
προγραμμάτων και των πόρων της ΕΕ με 
τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής· τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει 
βελτιστοποίηση της εδαφικής συνεργασίας 
προς όφελος μιας ενισχυμένης 
συμπληρωματικότητας των περιφερειών·

Or. es

Τροπολογία 21
Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας  τονίζει ότι 
πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 
ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών·

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας, βάσει των 
περιφερειακών αρμοδιοτήτων και 
πλεονεκτημάτων· τονίζει ότι πρέπει να 
υπάρξει βελτιστοποίηση της εδαφικής 
συνεργασίας προς όφελος μιας 
ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών·

Or. en
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Τροπολογία 22
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας  τονίζει ότι 
πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 
ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών·

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας  τονίζει ότι 
πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 
ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών· τάσσεται υπέρ μιας «εκ των 
κάτω προς τα άνω» προσέγγισης για την 
καινοτομία σε τοπικό επίπεδο· τονίζει την 
ανάγκη ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών και διαφόρων ερευνητικών 
κέντρων, με στόχο τον προσδιορισμό 
εφικτών αναπτυξιακών λύσεων· εκτιμά 
ότι πρέπει να παρέχονται κίνητρα 
καινοτομίας στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, πρωτίστως δε μέσω 
πρωτοβουλιών όπως τα προγράμματα 
«Περιφέρειες της γνώσης», «Ζωντανά 
εργαστήρια» και «Έξυπνες πόλεις»·

Or. ro

Τροπολογία 23
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας  τονίζει ότι 
πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας  τονίζει ότι 
πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 
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ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών·

ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών· φρονεί ότι η έρευνα και η 
καινοτομία χρήζουν ισχυρότερης 
σύνδεσης μεταξύ τους, ότι η ΕΕ πρέπει 
να εγκαταλείψει παραδοσιακές τομεακές 
προσεγγίσεις και να εστιάσει περισσότερο 
στους καίριους στόχους και τα 
αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν, 
συνδέοντας στενότερα τη χρηματοδότησή 
μας για την έρευνα και την καινοτομία με 
τους στόχους πολιτικής μας, και ότι 
κρίνεται εξίσου κεφαλαιώδους σημασίας 
η ανάπτυξη μιας απλοποιημένης δέσμης 
μέσων και κανόνων, αφήνοντας, 
παράλληλα, περιθώρια ευελιξίας, όπου 
αυτό θεωρείται αναγκαίο·

Or. lt

Τροπολογία 24
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας  τονίζει ότι 
πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 
ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών·

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας  τονίζει ότι 
πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 
ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν ανάλογες ενέργειες εκ μέρους 
των περιφερειών και να δημιουργήσουν 
το απαραίτητο πλαίσιο για την υλοποίηση 
των αντίστοιχων στρατηγικών·

Or. ro

Τροπολογία 25
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας  τονίζει ότι 
πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 
ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών·

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας  τονίζει ότι 
πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 
ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών· απευθύνει, εν προκειμένω, 
έκκληση για την ενίσχυση της 
διάρθρωσης και του συντονισμού μεταξύ 
των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και 
ευρωπαϊκών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 26
Francesco De Angelis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας  τονίζει ότι 
πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 
ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών·

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν 
σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς 
ειδίκευσης» ειδικά προσαρμοσμένες 
στρατηγικές καινοτομίας  τονίζει ότι 
πρέπει να υπάρξει βελτιστοποίηση της 
εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας 
ενισχυμένης συμπληρωματικότητας των 
περιφερειών και στο πλαίσιο των 
κριτηρίων για την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα·

Or. it

Τροπολογία 27
Hermann Winkler
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. συστήνει, ταυτόχρονα, στις 
περιφέρειες να διενεργούν ειλικρινείς 
αναλύσεις, κυρίως των πλεονεκτημάτων 
και των μειονεκτημάτων τους, και να 
θέτουν ρεαλιστικούς στόχους, ενόψει, 
αφενός, της ενίσχυσης των υφιστάμενων 
θετικών τους στοιχείων (του συγκριτικού 
τους πλεονεκτήματος) για τη δημιουργία 
ισχυρών, ανταγωνιστικών διεθνών 
«θυλάκων», αφετέρου δε, ενόψει της 
κάλυψης των διαφορών τους έναντι 
άλλων περιφερειών, ενισχύοντας κατά τον 
τρόπο αυτόν την περιφερειακή οικονομία·

Or. de

Τροπολογία 28
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. ζητεί ισχυρότερη διακυβερνητική 
συμμετοχή στο πλαίσιο των μέτρων 
κοινού προγραμματισμού και δυνάμει του 
προγράμματος Interreg III B, το οποίο 
ενισχύει τη συνεργασία στους τομείς της 
έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
μεταξύ άλλων και με στόχο την αυξημένη 
και ενεργό συμμετοχή των νέων κρατών 
μελών σε όλα τα ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα·

Or. en
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Τροπολογία 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3а. θεωρεί ότι τα προγράμματα για την 
έρευνα και την καινοτομία συμβάλλουν 
σημαντικά στην πολιτική συνοχής, και 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
πλήρως οι δυνατότητες διασυνοριακής 
συνεργασίας στον εν λόγω τομέα· 
επισημαίνει ότι η συνεργασία σε 
μακροπεριφερειακό επίπεδο μπορεί να 
αξιοποιηθεί για την εξεύρεση κοινών 
επιστημονικών, τεχνολογικών και 
καινοτόμων λύσεων σε κοινά 
περιφερειακά προβλήματα·

Or. bg

Τροπολογία 30
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει, ωστόσο, ότι, πέραν του 
επιμέρους συμφέροντος που παρουσιάζει 
η οικονομική ανάπτυξη για τις 
περιφέρειες, δέον είναι να αντιμετωπιστεί 
και η ΕΕ συνολικά ως περιοχή 
καινοτομίας, πράγμα που συνεπάγεται 
την ανάγκη της συμπληρωματικότητας 
μεταξύ των περιφερειών· καλεί, συνεπώς, 
τις περιφέρειες να συνεργαστούν στενά 
για την κατάρτιση των οικείων 
στρατηγικών στον τομέα της έρευνας και 
της καινοτομίας· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τη συνδρομή της Επιτροπής, 
η οποία μπορεί, αφενός, να παράσχει στις 
περιφέρειες εξαιρετικά χρήσιμους δείκτες 
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και, αφετέρου, πρέπει να διασφαλίζει την 
ότι οι στρατηγικές θα είναι υψηλής 
ποιότητας, χωρίς να θέτουν εν αμφιβόλω 
την αρχή της επικουρικότητας·

Or. de

Τροπολογία 31
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. υπογραμμίζει ότι θεμελιώδη 
προϋπόθεση για μια τέτοια 
ολοκληρωμένη στρατηγική που 
δημιουργεί συνέργειες αποτελεί η μέριμνα 
ότι όλες οι ενεχόμενες αρχές έχουν 
επίγνωση όλων των χρηματοδοτικών 
δυνατοτήτων· επισημαίνει δε ότι οι 
δράσεις ενημέρωσης προς τον σκοπό 
αυτόν χρηματοδοτούνται εξίσου από τα 
διαρθρωτικά ταμεία·

Or. de

Τροπολογία 32
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την πρακτική· συνιστά επομένως, ως 
απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της 
αριστείας στην έρευνα, να εστιάζεται η 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη 
στήριξη της εφαρμογής, χωρίς βεβαίως να 
εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών 

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία αποτελεί 
ευρεία έννοια, η οποία εντοπίζεται προ 
πάντων στη διεπαφή με την πρακτική και 
αφορά προϊόντα, διαδικασίες και 
υπηρεσίες, αλλά και συστήματα και 
οργανωτικές δομές· συνιστά επομένως, ως 
απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της 
αριστείας στην τεχνολογική έρευνα, να 
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ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις 
καινοτόμες διεργασίες·

εστιάζεται η χορήγηση περιφερειακών 
ενισχύσεων, αφενός, στην ανάπτυξη 
περιφερειακής αριστείας, πρωτίστως στο 
πλαίσιο των πανεπιστημίων και των 
ερευνητικών κέντρων, και, αφετέρου, στη 
στήριξη της εφαρμογής, π.χ. μέσω της 
στήριξης των εταιρειών –ειδικότερα δε 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων– για την
ανάπτυξη εμπορεύσιμων καινοτόμων 
υπηρεσιών και διαδικασιών, και μέσω 
της προώθησης της μεταφοράς 
τεχνολογίας και της ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας·

Or. de

Τροπολογία 33
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την πρακτική· συνιστά επομένως, ως 
απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της 
αριστείας στην έρευνα, να εστιάζεται η 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη 
στήριξη της εφαρμογής, χωρίς βεβαίως να 
εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις 
καινοτόμες διεργασίες·

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την εισαγωγή στην αγορά· συνιστά 
επομένως, ως απαραίτητο 
συμπληρωματικό στοιχείο της αριστείας 
στην έρευνα, να εστιάζεται η χορήγηση 
περιφερειακών ενισχύσεων και στη 
στήριξη της εφαρμογής, στο πλαίσιο της 
εξισορρόπησής με τη βασική έρευνα, με 
σκοπό να ενθαρρύνονται και να μπορούν 
να αποκτούν οι επιχειρήσεις καινοτόμες 
διεργασίες·

Or. es

Τροπολογία 34
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την πρακτική· συνιστά επομένως, ως 
απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της 
αριστείας στην έρευνα, να εστιάζεται η 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη 
στήριξη της εφαρμογής, χωρίς βεβαίως να 
εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις 
καινοτόμες διεργασίες·

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την πρακτική, καθόσον οι 19 στις 20 
περίπου καινοτομίες είναι αποτέλεσμα 
αλληλεπίδρασης (καινοτομία που 
βασίζεται στη ζήτηση και τον χρήστη, 
προσέγγιση DUI («Doing, Using and 
Interacting» – πράττω, χρησιμοποιώ και 
αλληλεπιδρώ))· υπογραμμίζει, ως εκ 
τούτου, την εντεινόμενη ανάγκη να 
δημιουργηθούν δίκτυα και συνδέσεις 
καινοτομίας, διότι ενισχύουν τη σημασία 
των συστημάτων περιφερειακής 
καινοτομίας· συνιστά επομένως, ως 
απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της 
αριστείας στην έρευνα, να εστιάζεται η 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη 
στήριξη της εφαρμογής, χωρίς βεβαίως να 
εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις 
καινοτόμες διεργασίες·

Or. en

Τροπολογία 35
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την πρακτική· συνιστά επομένως, ως 
απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της 
αριστείας στην έρευνα, να εστιάζεται η 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη 
στήριξη της εφαρμογής, χωρίς βεβαίως να 
εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις 

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την πρακτική· συνιστά επομένως, ως 
απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της 
αριστείας στην έρευνα, να εστιάζεται η 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη 
στήριξη της εφαρμογής, χωρίς βεβαίως να 
εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις 
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καινοτόμες διεργασίες· καινοτόμες διεργασίες· έχει επίγνωση του 
χάσματος μεταξύ των νέων γνώσεων στον 
ερευνητικό τομέα και της πραγματικής 
πρακτικής εφαρμογής τους σε τοπικό 
επίπεδο· ζητεί τη λήψη συγκεκριμένων 
μέτρων στο πλαίσιο των μέσων 
περιφερειακής πολιτικής, ενόψει του 
μετασχηματισμού των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων σε καινοτομία, κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να είναι 
προσαρμόσιμα σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο και εφαρμοστέα σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 36
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την πρακτική· συνιστά επομένως, ως 
απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της 
αριστείας στην έρευνα, να εστιάζεται η 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη 
στήριξη της εφαρμογής, χωρίς βεβαίως να 
εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις 
καινοτόμες διεργασίες·

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την πρακτική· συνιστά επομένως, ως 
απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της 
αριστείας στην έρευνα, να εστιάζεται η 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη 
στήριξη της εφαρμογής, χωρίς βεβαίως να 
εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις 
καινοτόμες διεργασίες· τάσσεται υπέρ της 
ανάπτυξης πρωτοβουλιών σε τομείς που 
παρουσιάζουν πρακτικές δυνατότητες 
εφαρμογής προς όφελος της κοινότητας·

Or. ro

Τροπολογία 37
Francesco De Angelis
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την πρακτική· συνιστά επομένως, ως 
απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της 
αριστείας στην έρευνα, να εστιάζεται η 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη
στήριξη της εφαρμογής, χωρίς βεβαίως να 
εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις 
καινοτόμες διεργασίες·

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την πρακτική· συνιστά επομένως, ως 
απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της 
αριστείας στην έρευνα, να εστιάζεται η 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη 
στήριξη της εφαρμογής, χωρίς βεβαίως να 
εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις 
καινοτόμες διεργασίες· εκτιμά, περαιτέρω, 
ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την 
προώθηση της ανάπτυξης μεγάλης 
κλίμακας αυξανόμενου αριθμού 
πιλοτικών έργων·

Or. it

Τροπολογία 38
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την πρακτική· συνιστά επομένως, ως 
απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της 
αριστείας στην έρευνα, να εστιάζεται η 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη 
στήριξη της εφαρμογής, χωρίς βεβαίως να 
εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις 
καινοτόμες διεργασίες·

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την πρακτική· συνιστά επομένως, ως 
απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της 
αριστείας στην έρευνα, να εστιάζεται η 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη 
στήριξη της εφαρμογής, χωρίς βεβαίως να 
εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις, 
ειδικότερα δε οι ΜΜΕ, καινοτόμες 
διεργασίες·

Or. es
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Τροπολογία 39
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την πρακτική· συνιστά επομένως, ως 
απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της 
αριστείας στην έρευνα, να εστιάζεται η 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη 
στήριξη της εφαρμογής, χωρίς βεβαίως να 
εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις 
καινοτόμες διεργασίες·

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία 
εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με 
την πρακτική και την αγορά· συνιστά 
επομένως, ως απαραίτητο 
συμπληρωματικό στοιχείο της αριστείας 
στην έρευνα, να εστιάζεται η χορήγηση 
περιφερειακών ενισχύσεων στη στήριξη 
της εφαρμογής, χωρίς βεβαίως να 
εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών 
ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις 
καινοτόμες διεργασίες·

Or. pt

Τροπολογία 40
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. εκφράζει την επιθυμία να καταρτιστεί 
σχέδιο δράσης για την «Κλίμακα 
αριστείας», με στόχο την υλοποίηση 
υποδομών έρευνας στο πλαίσιο του 
Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ· 
εκφράζει επίσης την επιθυμία να 
προαχθεί η συμμετοχή των αντίστοιχων 
χωρών στο προσεχές κοινό πρόγραμμα 
πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία·

Or. en
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Τροπολογία 41
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διασφαλισθεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα 
στη χρηματοδότηση των ερευνητικών 
έργων και της καινοτομίας, καθώς και 
στη μεταγενέστερη χρηματοδότηση για 
τη διάδοση των συναφών αποτελεσμάτων 
και τη διάθεσή τους στην αγορά· θεωρεί, 
σε αυτό το πλαίσιο, σημαντική την 
ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των 
επιμέρους ευρωπαϊκών και εθνικών 
προγραμμάτων και των διαρθρωτικών 
ταμείων·

Or. bg

Τροπολογία 42
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. τονίζει την ανάγκη να καθιερωθεί η 
έννοια της κλίμακας αριστείας, η οποία 
πρέπει να συνεπάγεται τη βελτίωση των 
περιφερειακών δικτύων που συνδέουν 
ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ΜΜΕ 
και άλλους αρμόδιους ενδιαφερόμενους 
φορείς, ούτως ώστε να δημιουργηθούν 
«θύλακες», περιφερειακές πλατφόρμες 
τεχνολογίας και κέντρα αριστείας, με 
στόχο την παροχή συνδρομής στα εν 
λόγω δίκτυα για τη συμμετοχή τους σε 
κοινοτικά έργα και προγράμματα 
συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και 
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της καινοτομίας·

Or. de

Τροπολογία 43
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. υπενθυμίζει ότι περίπου 
86 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι το 25% 
του συνολικού προϋπολογισμού για τη 
συνοχή, διατίθενται, μέσω του Ταμείου 
Συνοχής, για τις καινοτομίες· εκφράζει τη 
λύπη της για το γεγονός ότι μόνον ένα 
μικρό ποσοστό της εν λόγω 
χρηματοδότησης χρησιμοποιείται 
αποτελεσματικά προς τον σκοπό αυτόν· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει 
κατά πόσον θα ήταν εφικτό να αποδοθεί 
στις καινοτομίες (π.χ. προσέγγιση DUI) 
που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 
Συνοχής ανάλογο κύρος με αυτό που 
αποδίδεται επί του παρόντος δυνάμει των 
προγραμμάτων πλαισίων, προκειμένου να 
αυξηθεί η ελκυστικότητα και η προβολή 
αυτής της χρηματοδότησης για τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 44
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. πιστεύει ότι η έρευνα και η 
καινοτομία διαδραματίζουν θεμελιώδη 
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ρόλο, ο οποίος δημιουργεί πιο βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, προάγει την ευημερία 
του πληθυσμού και βασίζεται στην 
περιβαλλοντική και κοινωνική 
βιωσιμότητα, καθώς και στην ενεργειακή 
απόδοση· συστήνει, επομένως, την 
προώθηση αυτού του στόχου στο πλαίσιο 
της περιφερειακής ενίσχυσης·

Or. es

Τροπολογία 45
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. ζητεί την ενίσχυση της κατά 
προτεραιότητα χρηματοδότησης για την 
ανάπτυξη των εννοιών του τριγώνου της 
γνώσης και των «ζωντανών 
εργαστηρίων», λαμβανομένης υπόψη της 
σημασίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας για την 
υλοποίηση αυτών των εννοιών και την 
προώθηση της καινοτομίας σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. lt

Τροπολογία 46
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η 
περιφερειακή στήριξη για την καινοτομία
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παραδείγματι όσον αφορά τη 
διεθνοποίηση ή την προαγωγή του 
επιχειρηματικού πνεύματος·

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· τονίζει, 
εν προκειμένω, την προστιθέμενη αξία 
της πολιτικής συνοχής στην ενίσχυση του 
καινοτόμου χαρακτήρα των ΜΜΕ 
περιφερειακού προσανατολισμού σε 
παραδοσιακούς επιχειρηματικούς τομείς, 
παρέχοντας μεγαλύτερη πρόσβαση στην 
έρευνα που στρέφεται προς την πρακτική 
εφαρμογή, τη μεταφορά τεχνολογίας και 
καινοτομίας, καθώς και τη διεθνοποίηση 
ή την προαγωγή του επιχειρηματικού 
πνεύματος, μέσω συμβουλευτικών 
υπηρεσιών ευρέος φάσματος και εύκολα 
προσβάσιμης στήριξης·

Or. de

Τροπολογία 47
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τη 
διεθνοποίηση ή την προαγωγή του 
επιχειρηματικού πνεύματος·

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
καθόσον αποτελούν τους βασικούς φορείς 
παροχής απασχόλησης στην ΕΕ, κρίνει 
ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να στηρίξει 
την πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση και να μειώσει τον 
γραφειοκρατικό φόρτο στον οποίο 
υπόκεινται οι δικαιούχοι·

Or. es

Τροπολογία 48
Francesco De Angelis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τη 
διεθνοποίηση ή την προαγωγή του 
επιχειρηματικού πνεύματος·

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, ειδικότερα 
όσον αφορά τη διεθνοποίηση ή την 
προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος·

Or. it

Τροπολογία 49
Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τη 
διεθνοποίηση ή την προαγωγή του
επιχειρηματικού πνεύματος·

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά την τοπική και 
περιφερειακή ανάπτυξη ή την προαγωγή 
του επιχειρηματικού πνεύματος·

Or. en

Τροπολογία 50
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 5. υπογραμμίζει τη σημασία των ΜΜΕ 
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βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τη διεθνοποίηση 
ή την προαγωγή του επιχειρηματικού 
πνεύματος·

για την περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ 
και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα 
της Ένωσης συνολικά· δεδομένου ότι 
πρέπει να επιτευχθεί βελτίωση της 
συμμετοχής των μικρών και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεων στην προώθηση 
της έρευνας και καινοτομίας, κρίνει 
αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική συνοχής 
σε αυτό το στοιχείο, επί παραδείγματι όσον 
αφορά τη διεθνοποίηση ή την προαγωγή 
του επιχειρηματικού πνεύματος, 
μειώνοντας τους διοικητικούς φραγμούς 
και δημιουργώντας ανοικτά, ευέλικτα και 
ταχεία συστήματα, τα οποία παροτρύνουν 
τις ΜΜΕ να εξετάζουν το ενδεχόμενο 
νέων δυνατοτήτων·

Or. lt

Τροπολογία 51
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τη διεθνοποίηση 
ή την προαγωγή του επιχειρηματικού 
πνεύματος·

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τη διεθνοποίηση 
ή την προαγωγή του επιχειρηματικού 
πνεύματος· φρονεί ότι οι επιχειρήσεις 
πρέπει να ενθαρρύνονται στον τομέα της 
καινοτομίας επί τη βάσει της 
πληρέστερης χρήσης των περιφερειακών 
πόρων που τίθενται στη διάθεσή τους· 
τάσσεται υπέρ της έναρξης 
«μονοαπευθυντικών» πρωτοβουλιών υπό 
τη μορφή κέντρων, τα οποία θα 
παρέχουν, υπό την ίδια στέγη, χρήσιμες 
πληροφορίες σε ΜΜΕ, πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα, περιφερειακές αρχές 



AM\871588EL.doc 31/41 PE467.320v01-00

EL

και άλλους δυνητικούς δικαιούχους 
χρηματοδότησης για την έρευνα και την 
καινοτομία σε κοινοτικό, εθνικό και 
τοπικό επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 52
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τη διεθνοποίηση 
ή την προαγωγή του επιχειρηματικού 
πνεύματος·

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τη διεθνοποίηση 
ή την προαγωγή του επιχειρηματικού 
πνεύματος, θέτοντας την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων ως απόλυτη προτεραιότητα, 
και την ενίσχυση και διάδοση διαφόρων 
τύπων ικανοτήτων καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας ως οριζόντια 
προτεραιότητα·

Or. pt

Τροπολογία 53
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
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κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τη διεθνοποίηση 
ή την προαγωγή του επιχειρηματικού 
πνεύματος·

κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τη διεθνοποίηση 
ή την προαγωγή του επιχειρηματικού 
πνεύματος, καθώς και την προώθηση 
μιας φιλοσοφίας καινοτομίας και 
μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ των 
φορέων μελών του επιστημονικού και 
τεχνολογικού συστήματος·

Or. pt

Τροπολογία 54
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τη διεθνοποίηση 
ή την προαγωγή του επιχειρηματικού 
πνεύματος·

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τη διεθνοποίηση 
ή την προαγωγή του επιχειρηματικού 
πνεύματος· απευθύνει έκκληση για 
μεγαλύτερη ευελιξία στα προγράμματα 
χρηματοδότησης, με στόχο την 
εξασφάλιση της συμμετοχής των ΜΜΕ·

Or. ro

Τροπολογία 55
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί 
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βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τη διεθνοποίηση 
ή την προαγωγή του επιχειρηματικού 
πνεύματος·

βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην 
προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, 
κρίνει αναγκαίο να εστιάζεται η πολιτική 
συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί 
παραδείγματι όσον αφορά τη διεθνοποίηση 
ή την προαγωγή του επιχειρηματικού 
πνεύματος· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, 
την ανάγκη μεγαλύτερης εστίασης εκ 
μέρους των κοινοτήτων γνώσης και 
καινοτομίας (ΚΓΚ) στη συμμετοχή των 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 56
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. εκφράζει την επιθυμία να συνεχιστεί 
και να ενισχυθεί ο θεσμός «Περιφέρειες 
αριστείας», στο πλαίσιο του οποίου 
προάγεται η εδαφική συνιστώσα της 
έρευνας και της ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 57
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι, ενόψει της συνοχής 
και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στην έρευνα και 
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την καινοτομία, ειδικότερα δε των ΜΜΕ 
που βρίσκονται σε λιγότερο ανεπτυγμένες, 
απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της απλοποίησης 
των διαδικασιών συμμετοχής και 
δράσεων πληροφόρησης·

Or. bg

Τροπολογία 58
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. επισημαίνει ότι, επιπλέον της 
σύγκλισης, της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης, ο στόχος της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας συμβάλλει στην 
ενίσχυση της περιφερειακής οικονομικής 
πολιτικής, ειδικότερα δε προάγοντας τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία, με έμφαση 
στην καινοτομία, την οικονομία που 
βασίζεται στη γνώση και το περιβάλλον· 
θεωρεί ότι τούτο συνιστά έναν ακόμα 
λόγο για την έγκριση σχεδίων που 
αποβλέπουν στην αύξηση της 
χρηματοδότησης για τον στόχο της 
εδαφικής συνεργασίας·

Or. de

Τροπολογία 59
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
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αυξηθεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων 
στο προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο· εκτιμά 
ότι η θέσπιση ενός προσβάσιμου και 
διαφανούς συστήματος θα επέτρεπε τη 
βελτιωμένη συμμετοχή των δικαιούχων 
έργων στα ευρωπαϊκά προγράμματα·

Or. fr

Τροπολογία 60
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, παρά 
τις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα 
διακυβέρνησης, τη μέγιστη εναρμόνιση 
των κανόνων χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων·

6. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, παρά 
τις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα 
διακυβέρνησης, τη μέγιστη δυνατή
εναρμόνιση των κανόνων χρηματοδότησης 
των προγραμμάτων· αναγνωρίζει την 
εγκυρότητα αμφότερων των 
προσεγγίσεων για την κεντρική 
διαχείριση του 7ου ΠΠ και του ΠΚΠ και 
για την αποκεντρωμένη εφαρμογή των 
διαρθρωτικών ταμείων· τονίζει, 
εντούτοις, την ανάγκη να εναρμονιστούν, 
στο μέτρο του δυνατού, οι διαδικασίες 
και οι μέθοδοι των κανόνων (όσον αφορά, 
για παράδειγμα, τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, το τυποποιημένο κόστος 
ανά μονάδα και τα κατ’ αποκοπήν ποσά)·

Or. de

Τροπολογία 61
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, παρά 
τις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα 
διακυβέρνησης, τη μέγιστη εναρμόνιση 
των κανόνων χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων·

6. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, παρά 
τις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα 
διακυβέρνησης, την ανάληψη 
πραγματικών δράσεων για την 
απλοποίηση και τη μέγιστη εναρμόνιση 
των κανόνων χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων, αφήνοντας, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, περιθώρια ευελιξίας·

Or. en

Τροπολογία 62
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, παρά 
τις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα 
διακυβέρνησης, τη μέγιστη εναρμόνιση 
των κανόνων χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων·

6. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, παρά 
τις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα 
διακυβέρνησης, τη μέγιστη εναρμόνιση 
των κανόνων χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων· θεωρεί ότι, σε εναρμόνιση 
με το υφιστάμενο γενικό πλαίσιο 
δημοσιονομικών προσαρμογών, δέον 
είναι να αναληφθεί δέσμευση για τη 
βελτιστοποίηση της χρηματοδότησης, 
μέσω της προώθησης του διεθνούς 
συντονισμού μεταξύ εθνικών και 
περιφερειακών χρηματοδοτικών 
οργανισμών, ούτως ώστε να αναπτυχθεί 
ένα στρατηγικό θεματολόγιο για την 
έρευνα και την καινοτομία, το οποίο θα 
εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 63
Iosif Matula
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, παρά 
τις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα 
διακυβέρνησης, τη μέγιστη εναρμόνιση 
των κανόνων χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων·

6. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, παρά 
τις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα 
διακυβέρνησης, τη μέγιστη εναρμόνιση 
των κανόνων χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων· συστήνει στην Επιτροπή 
να λάβει μέτρα για την εδραίωση της 
ενιαίας αγοράς, ειδικότερα δε της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και να 
χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες Ε&Α 
μεγάλης κλίμακας, με στόχο την 
εφαρμογή των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 64
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, παρά 
τις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα 
διακυβέρνησης, τη μέγιστη εναρμόνιση 
των κανόνων χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων·

6. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, παρά 
τις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα 
διακυβέρνησης, τη μέγιστη εναρμόνιση 
των κανόνων χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων· τονίζει ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η 
αποτελεσματικότητα της 
χρηματοδότησης για την έρευνα και την 
καινοτομία σε εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδο·

Or. lt

Τροπολογία 65
Luís Paulo Alves
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, παρά 
τις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα 
διακυβέρνησης, τη μέγιστη εναρμόνιση 
των κανόνων χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων·

6. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, παρά 
τις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα 
διακυβέρνησης, τη μέγιστη εναρμόνιση 
των κανόνων χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων, επί τη βάσει της ενεργού 
συμμετοχής και της συστράτευσης των 
βασικών κοινωνικοοικονομικών 
παραγόντων όλων των περιφερειών·

Or. pt

Τροπολογία 66
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. φρονεί ότι οι υπέρμετρες διοικητικές 
απαιτήσεις συνιστούν σοβαρό φραγμό 
στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
συνοχής και ζητεί, συνεπώς, την 
εκτεταμένη απλοποίηση της επεξεργασίας 
των επιδοτήσεων και των συστημάτων 
παρακολούθησης·

Or. de

Τροπολογία 67
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συνέργεια μεταξύ των διαφόρων μέσων 
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και ταμείων και να αναπτύξει μια 
πολυταμειακή προσέγγιση, τηρουμένων, 
ταυτόχρονα, των ειδικών προϋποθέσεων 
που προβλέπονται από τη συναφή 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 68
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα 
έρευνας και καινοτομίας πρέπει να 
διαθέτουν επαρκή βαθμό ευελιξίας, 
ούτως ώστε να είναι δυνατή η 
προσαρμογή τους σε νέα σύνορα και νέες 
προκλήσεις στον τομέα της γνώσης, όπως 
ο θαλάσσιος βυθός, ο οποίος παρουσιάζει 
σημαντικές δυνατότητες στην περίπτωση 
του Ατλαντικού·

Or. pt

Τροπολογία 69
Hermann Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. επικροτεί τις φιλοδοξίες της 
Επιτροπής και της ΕΚΤ για την 
περαιτέρω αξιοποίηση των σύγχρονων 
χρηματοδοτικών μέσων, όπως τα 
ανακυκλούμενα κεφάλαια –επιπλέον των 
μηχανισμών χρηματοδότησης με 
επιμερισμό των κινδύνων–, με στόχο την 
προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού 



PE467.320v01-00 40/41 AM\871588EL.doc

EL

επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα και 
την αποδοτικότερη χρήση της διαθέσιμης 
δημόσιας χρηματοδότησης· συστήνει δε 
ρητά στους ενδιαφερόμενους φορείς να 
αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες·

Or. de

Τροπολογία 70
Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εάν 
ενδείκνυται η νομιμοποίηση της μεικτής 
χρηματοδότησης και η διεύρυνση των 
δυνατοτήτων διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης.

7. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εάν 
ενδείκνυται η διεύρυνση των δυνατοτήτων 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία.

Or. en

Τροπολογία 71
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εάν 
ενδείκνυται η νομιμοποίηση της μεικτής 
χρηματοδότησης και η διεύρυνση των 
δυνατοτήτων διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης.

7. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τα 
ζητήματα σχετικά με τη μεικτή 
χρηματοδότηση και τη διεύρυνση των 
δυνατοτήτων διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης.

Or. es

Τροπολογία 72
Jean-Paul Besset
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει ώστε η βιώσιμη ανάπτυξη να 
αντικατοπτρίζεται στη διάθεση πόρων 
για τη δημιουργία πράσινων θέσεων 
απασχόλησης, την προώθηση της 
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης 
και τη διασφάλιση ευημερίας στις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες· καλεί την 
Επιτροπή να προσανατολίσει την έρευνα 
και την καινοτομία προς την οικολογική 
αναδιάρθρωση.

Or. en

Τροπολογία 73
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. απευθύνει έκκληση για σαφή 
συντονισμό μεταξύ των υφιστάμενων και 
των νέων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ΕΕ 2020.

Or. en


