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Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)

Πρόταση απόφασης (COM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD)) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Βασική επιδίωξη της Κοινότητας είναι η 
ενίσχυση της επιστημονικής και της 
τεχνολογικής βάσης της κοινοτικής 
βιομηχανίας και η κατοχύρωση υψηλού 
επιπέδου ανταγωνιστικότητας. Για τον 
σκοπό αυτό, η Κοινότητα υποστηρίζει κάθε 
ερευνητική δραστηριότητα που κρίνει 
αναγκαία, ενθαρρύνοντας ιδίως τη 
δραστηριότητα έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που αναπτύσσουν οι 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (“ΜΜΕ”), τα 
ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια.

(1) Βασική επιδίωξη της Κοινότητας είναι η 
ενίσχυση της επιστημονικής και της 
τεχνολογικής βάσης της κοινοτικής 
βιομηχανίας και η κατοχύρωση υψηλού 
επιπέδου ανταγωνιστικότητας. Για τον 
σκοπό αυτό, η Κοινότητα υποστηρίζει κάθε 
ερευνητική δραστηριότητα που κρίνει 
αναγκαία, προκειμένου να ανταποκριθεί 
στις μείζονες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία και 
να βελτιώσει την καινοτομία και την 
έρευνα στους τομείς των ενεργειακών 
πηγών και των δημογραφικών αλλαγών 
στην Ευρώπη, ενθαρρύνοντας ιδίως τη 
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δραστηριότητα έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που αναπτύσσουν οι 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανικών και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (“ΜΜΕ”), τα ερευνητικά 
κέντρα και τα πανεπιστήμια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρώτη παράγραφο του 7ου προγράμματος πλαισίου πρέπει να ενσωματωθούν αναφορές 
στις μείζονες προκλήσεις της σημερινής Ευρώπης.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισσαβόνας αναγνώρισε τον καθοριστικό 
ρόλο της έρευνας για την 
ανταγωνιστικότητα και την οικονομική 
ανάπτυξη στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας 
τον κεντρικό ρόλο της γνώσης και της 
καινοτομίας στην οικονομική πρόοδο, 
καθώς και στην ανάπτυξη της απασχόλησης.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισσαβόνας αναγνώρισε τον καθοριστικό 
ρόλο της έρευνας για την 
ανταγωνιστικότητα και την οικονομική 
ανάπτυξη στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας 
τον κεντρικό ρόλο της γνώσης και της 
καινοτομίας στην οικονομική πρόοδο, 
καθώς και στην ανάπτυξη της απασχόλησης 
και της εδαφικής συνοχής.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβώνας.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Λαμβάνοντας υπόψη τις ερευνητικές (5) Λαμβάνοντας υπόψη τις ερευνητικές 
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ανάγκες όλων των κοινοτικών πολιτικών και 
έχοντας την ευρεία υποστήριξη της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της επιστημονικής 
κοινότητας, των πανεπιστημίων και άλλων 
ενδιαφερόμενων κύκλων, η Κοινότητα θα 
πρέπει να καθορίσει τους επιστημονικούς 
και τεχνολογικούς στόχους που πρέπει να 
επιτύχει το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο κατά 
την περίοδο 2007-2013.

ανάγκες όλων των κοινοτικών πολιτικών και 
έχοντας την ευρεία υποστήριξη όλων των 
ευρωπαϊκών περιφερειών, 
περιλαμβανομένων και αυτών με ειδικούς 
περιορισμούς, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, 
της επιστημονικής κοινότητας, των 
πανεπιστημίων και άλλων ενδιαφερόμενων 
κύκλων, η Κοινότητα θα πρέπει να 
καθορίσει τους επιστημονικούς και 
τεχνολογικούς στόχους που πρέπει να 
επιτύχει το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο κατά 
την περίοδο 2007-2013.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος και οι ερευνητικές ανάγκες που είναι εγγενείς στην 
ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας εξαρτώνται από τη σημαντική υποστήριξη όλων 
των παραγόντων, περιλαμβανομένων και αυτών του περιφερειακού επιπέδου.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Στο πλαίσιο του σκέλους “Ικανότητες”, 
θα πρέπει να υποστηρίζονται η χρήση και η 
ανάπτυξη υποδομών έρευνας, οι ικανότητες 
καινοτομίας των ΜΜΕ και οι αντίστοιχες 
δυνατότητες αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, η ανάπτυξη 
περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα 
την έρευνα, η απελευθέρωση του 
ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών 
σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της ΕΕ, η προσέγγιση 
επιστήμης και κοινωνίας με σκοπό την 
αρμονική ενσωμάτωση της επιστήμης και 
της τεχνολογίας στον ευρωπαϊκό κοινωνικό 
ιστό, και η ανάληψη οριζόντιων δράσεων 
και μέτρων υποστήριξης της διεθνούς 
συνεργασίας.

(15) Στο πλαίσιο του σκέλους “Ικανότητες”, 
θα πρέπει να υποστηρίζονται η χρήση και η 
ανάπτυξη υποδομών έρευνας, οι ικανότητες 
καινοτομίας των ΜΜΕ και οι αντίστοιχες 
δυνατότητες αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, η ανάπτυξη 
περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα 
την έρευνα, η απελευθέρωση του 
ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών 
σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 299 της 
Συνθήκης, η προσέγγιση επιστήμης και 
κοινωνίας με σκοπό την αρμονική 
ενσωμάτωση της επιστήμης και της 
τεχνολογίας στον ευρωπαϊκό κοινωνικό 
ιστό, και η ανάληψη οριζόντιων δράσεων 
και μέτρων υποστήριξης της διεθνούς 
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συνεργασίας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σε σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης που αφορούν τις ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες 
περιφέρειες (άρθρο 299, παράγραφος 2).

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 17

(17)  Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις 
άλλες κοινοτικές δράσεις που εντάσσονται 
στη συνολική στρατηγική προσπάθεια 
υλοποίησης των στόχων της Λισσαβόνας, 
και ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
διαρθρωτικά ταμεία, τη γεωργία, την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, τη 
βιομηχανία, την απασχόληση και το 
περιβάλλον.

(17)  Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις 
άλλες κοινοτικές δράσεις που εντάσσονται 
στη συνολική στρατηγική προσπάθεια 
υλοποίησης των στόχων της Λισσαβόνας, 
και ιδίως εκείνες που αφορούν τα 
διαρθρωτικά ταμεία, τη γεωργία, την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, τη 
βιομηχανία, την απασχόληση και το 
περιβάλλον. Οι δράσεις του προγράμματος-
πλαισίου που απευθύνονται στις 
περιφέρειες αποτελούν ένα πραγματικό 
εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη. 
Δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να 
υποκαταστήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία ή 
το ταμείο συνοχής, αλλά πρέπει να 
λειτουργήσουν συμπληρωματικώς προς 
αυτά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία να υπενθυμίσουμε τη σπουδαιότητα του συνδυασμού περισσότερων 
ευρωπαϊκών ταμείων για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών.  Οι χρηματοδοτήσεις του 
7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη και των διαρθρωτικών ταμείων 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τον δυναμισμό των περιφερειών και πρέπει να ενισχυθούν.
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Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 18

(18)  Οι δραστηριότητες υπέρ της 
καινοτομίας και των ΜΜΕ που 
υποστηρίζονται από το παρόν πρόγραμμα 
πλαίσιο θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές με τις δραστηριότητες 
του προγράμματος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

(18)  Οι δραστηριότητες υπέρ της 
καινοτομίας και των ΜΜΕ που 
υποστηρίζονται από το παρόν πρόγραμμα 
πλαίσιο θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές με τις δραστηριότητες 
του προγράμματος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. 
Προς το σκοπό αυτό, έχει ιδιαίτερη 
σημασία να προστατευθεί 
αποτελεσματικότερα η πνευματική 
ιδιοκτησία και να ενταθεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο η καταπολέμηση της πειρατείας 
και της απομίμησης, οι οποίες βλάπτουν 
σοβαρά τις δυνατότητες ανανέωσης των 
ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εκτιμάται ότι η απώλεια θέσεων εργασίας στην Ευρώπη λόγω των απομιμήσεων ανέρχεται σε 
100.000 κάθε χρόνο. Οι συνέπειες της πειρατείας και των απομιμήσεων στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και την απασχόληση είναι αρνητικές και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έτσι, η 
καλύτερη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας θα μπορούσε να επιτρέψει στις ΜΜΕ να είναι 
ανταγωνιστικότερες και να επενδύουν περισσότερο στον τομέα της καινοτομίας.

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 19

(19)  Η ουσιαστική διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου, η 
οποία μάλιστα τυγχάνει ευρείας 
υποστήριξης, η ώθηση που δίνει η 
χρηματοδότηση στις εθνικές δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, η αναγκαιότητα 
ανταπόκρισης της Κοινότητας σε νέες 

(19)  Η ουσιαστική διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου, η 
οποία μάλιστα τυγχάνει ευρείας 
υποστήριξης, η ώθηση που δίνει η 
χρηματοδότηση στις εθνικές δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, η αναγκαιότητα 
ανταπόκρισης της Κοινότητας σε νέες 
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επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις, 
ο ζωτικός ρόλος της κοινοτικής παρέμβασης 
στη βελτίωση των επιδόσεων και της 
αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού 
ερευνητικού συστήματος και η συμβολή 
ενός προγράμματος πλαισίου ευρύτερης 
εμβέλειας στην αναζωογόνηση της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθιστούν 
επιτακτική την αναγκαιότητα διπλασιασμού 
του προϋπολογισμού έρευνας της ΕΕ.

επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις, 
ο ζωτικός ρόλος της κοινοτικής παρέμβασης 
στη βελτίωση των επιδόσεων και της 
αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού 
ερευνητικού συστήματος και η συμβολή 
ενός προγράμματος πλαισίου ευρύτερης 
εμβέλειας στην αναζωογόνηση της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθιστούν 
επιτακτική την αναγκαιότητα διπλασιασμού 
του προϋπολογισμού έρευνας της ΕΕ. Ένας 
φιλόδοξος προϋπολογισμός είναι 
απαραίτητος για την υλοποίηση των 
στόχων του προγράμματος-πλαισίου και θα 
επιτρέψει την υλοποίηση του συνόλου των 
προτεινόμενων δράσεων, ιδίως των 
μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση 
της περιφερειακής διάστασης της έρευνας. 
Η συμπληρωματικότητα μεταξύ 
περιφερειακής πολιτικής και ερευνητικής 
πολιτικής θα μπορεί έτσι να ενισχύσει τις 
επενδύσεις των περιφερειών στην έρευνα 
και να συμβάλει στην ισόρροπή ανάπτυξη 
των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις του 7ου προγράμματος-πλαισίου λειτουργούν συμπληρωματικώς με τις άλλες 
πολιτικές της ΕΕ και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των περιφερειών. 
Ορισμένα μέτρα ενδιαφέρουν άμεσα τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, όπως οι "περιφέρειες της 
γνώσης" ή οι δράσεις που απευθύνονται στις ΜΜΕ και μία μείωση του εξεταζόμενου 
προϋπολογισμού για το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο θα περιέκοπτε σοβαρά ή θα εξαφάνιζε τελείως 
τις πιστώσεις που προορίζονται για τις πολιτικές αυτές.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Δεδομένου ότι ο στόχος που 
φιλοδοξούν να επιτύχουν οι δράσεις που θα 
αναληφθούν βάσει του άρθρου 163 της 
συνθήκης, δηλαδή η συμβολή στη 

(21) Δεδομένου ότι ο στόχος που 
φιλοδοξούν να επιτύχουν οι δράσεις που θα 
αναληφθούν βάσει του άρθρου 163 της 
συνθήκης, δηλαδή η συμβολή στη 
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δημιουργία μιας γνωσιοκεντρικής κοινωνίας 
και οικονομίας στην Ευρώπη, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και 
μπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 
της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας που προβλέπεται στο ίδιο 
άρθρο, το παρόν έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

δημιουργία μιας γνωσιοκεντρικής κοινωνίας 
και οικονομίας στην Ευρώπη, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και 
μπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, σε ενισχυμένη 
συνεργασία με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, 
η Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, το παρόν 
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με το άρθρο 163 και το πλαίσιο του άρθρου 5 και προκειμένου να υπάρξει 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του προγράμματος, είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη δυνατή 
συμπερίληψη των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 24α (νέα)

(24α) Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
πρέπει να επωφεληθεί από την αυξημένη 
συμπληρωματικότητα με τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία μέσω των μηχανισμών 
χρηματοδότησης των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έρευνα και η καινοτομία στα διαρθρωτικά ταμεία, το ΠΠ7, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία πρέπει να είναι συμπληρωματικά.
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 24β (νέα)

(24β) Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
πρέπει να διασφαλίζει συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με τις πρωτοβουλίες 
της ΕΕ για τις καινοτόμες δράσεις 
(μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έρευνα και η καινοτομία στα διαρθρωτικά ταμεία, το ΠΠ7, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία πρέπει να είναι συμπληρωματικά.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 18
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
υποστηρίζει τις δραστηριότητες που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5. Οι 
στόχοι και οι γενικές γραμμές των 
δραστηριοτήτων αυτών εκτίθενται στο 
παράρτημα I.

1. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
υποστηρίζει τις δραστηριότητες που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5. Οι 
στόχοι και οι γενικές γραμμές των 
δραστηριοτήτων αυτών εκτίθενται στο 
παράρτημα I. Εύλογο τμήμα του 7ου 
προγράμματος-πλαισίου διατίθεται στη 
χρηματοδότηση δράσεων στις περιφέρειες 
εκείνες της Ένωσης που δεν έχουν φθάσει 
στο επίπεδο της τεχνολογικής σύγκλισης με 
την Ένωση.

Or. es

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 19
Άρθρο 2, παράγραφος 5
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5. Ικανότητες: υποστηρίζονται βασικοί 
παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται οι 
ευρωπαϊκές ικανότητες έρευνας και 
καινοτομίας, όπως: οι υποδομές έρευνας· οι 
περιφερειακές συσπειρώσεις με άξονα την 
έρευνα· η πλήρης απελευθέρωση του 
ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών 
σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της Κοινότητας· η έρευνα προς 
όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ)· η ενσωμάτωση της επιστήμης στον 
κοινωνικό ιστό· οι οριζόντιες 
δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας.

5. Ικανότητες: υποστηρίζονται βασικοί 
παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται οι 
ευρωπαϊκές ικανότητες έρευνας και 
καινοτομίας, όπως: οι υποδομές έρευνας· οι 
περιφερειακές συσπειρώσεις με άξονα την 
έρευνα· η πλήρης απελευθέρωση του 
ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών 
σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της Κοινότητας - σε συμφωνία 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 299 της 
Συνθήκης - η έρευνα προς όφελος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· η 
ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό 
ιστό· οι οριζόντιες δραστηριότητες διεθνούς 
συνεργασίας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Νομική διευκρίνιση όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα στις ιδιαίτερα απομεμακρυσμένες 
περιφέρειες.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 20
Άρθρο 7, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Η αξιολόγηση του προγράμματος 
πλαισίου και η παρακολούθηση των 
στόχων του πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικές στατιστικές. Η Επιτροπή 
πρέπει να συνεργαστεί με την Eurostat για 
να συγκεντρώσει και να διαδώσει 
περιφερειακές και εθνικές στατιστικές στα 
ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα, 
περιφέρειες και κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια έρευνας και 
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καινοτομίας που προορίζονται για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. 

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 21
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 5

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
επιστημονικά πεδία προτεραιότητας που 
άπτονται περισσότερων του ενός θεματικών 
τομέων, όπως π.χ. οι επιστήμες και 
τεχνολογίες της θάλασσας.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
επιστημονικά πεδία προτεραιότητας, που 
έχουν αναπτυχθεί σε κεντρικές, 
περιφερειακές ή ιδιαίτερα 
απομεμακρυσμένες περιφέρειες, που 
άπτονται περισσότερων του ενός θεματικών 
τομέων, όπως π.χ. οι επιστήμες και 
τεχνολογίες της θάλασσας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει την γεωγραφική διάταξη του προγράμματος.

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 22
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 10

Για να ενισχυθεί η διάχυση και η 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
στην ΕΕ, σε όλους τους θεματικούς τομείς 
θα υποστηριχθούν η διάδοση των γνώσεων 
και η μεταφορά αποτελεσμάτων, μεταξύ 
άλλων και προς τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής· η σχετική υποστήριξη θα λάβει τη 
μορφή χρηματοδότησης πρωτοβουλιών
δικτύωσης, σεμιναρίων και εκδηλώσεων, 
παροχής βοήθειας από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες και παροχής 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης, 
ιδίως μέσω του CORDIS. Η καινοτομία θα 
υποστηριχθεί μέσω σχετικών δράσεων που 
θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 

Για να ενισχυθεί η διάχυση και η 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
στην ΕΕ, σε όλους τους θεματικούς τομείς 
θα υποστηριχθούν η διάδοση των γνώσεων 
και η μεταφορά και αξιοποίηση
αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων και προς 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής· η 
σχετική υποστήριξη θα λάβει τη μορφή 
χρηματοδότησης πρωτοβουλιών δικτύωσης, 
δημιουργίας μητρώων ερευνητών, 
μητρώων ερευνητικών αποτελεσμάτων και 
μητρώων ερευνητικών δυνατοτήτων σε 
περιφερειακό επίπεδο, σεμιναρίων και 
εκδηλώσεων, παροχής βοήθειας από 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και παροχής 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης, 
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και την καινοτομία. Θα παρασχεθεί επίσης 
υποστήριξη σε πρωτοβουλίες καθιέρωσης 
και ανάπτυξης διαλόγου επί επιστημονικών 
θεμάτων και επί αποτελεσμάτων της 
έρευνας με ένα ευρύ κοινό πέραν της 
ερευνητικής κοινότητας, καθώς και σε 
πρωτοβουλίες υπέρ της επιστημονικής 
επικοινωνίας και της επιστημονικής 
εκπαίδευσης. Θα λαμβάνονται υπόψη οι 
αρχές ηθικής δεοντολογίας και η 
παράμετρος της ισότιμης μεταχείρισης των 
φύλων.

ιδίως μέσω του CORDIS. Η καινοτομία θα 
υποστηριχθεί μέσω σχετικών δράσεων που 
θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία. Θα παρασχεθεί επίσης 
υποστήριξη σε πρωτοβουλίες καθιέρωσης 
και ανάπτυξης διαλόγου επί επιστημονικών 
θεμάτων και επί αποτελεσμάτων της 
έρευνας με ένα ευρύ κοινό πέραν της 
ερευνητικής κοινότητας, καθώς και σε 
πρωτοβουλίες υπέρ της επιστημονικής 
επικοινωνίας και της επιστημονικής 
εκπαίδευσης. Θα λαμβάνονται υπόψη οι 
αρχές ηθικής δεοντολογίας και η 
παράμετρος της ισότιμης μεταχείρισης των 
φύλων. Επιπροσθέτως προς τις αρχές των 
κρατών μελών, στις περιφερειακές αρχές 
θα πρέπει επίσης να παρασχεθούν 
πληροφορίες σχετικά με το ποιες 
οργανώσεις υποβάλλουν αιτήσεις και 
συμμετέχουν εντός της επικράτειάς τους, 
ως κίνητρο για να υιοθετήσουν στρατηγική 
προσέγγιση όσον αφορά το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης 
της διασποράς των οικονομικών οφελών, 
της διασφάλισης της 
συμπληρωματικότητας με τα περιφερειακά 
προγράμματα και της ανταλλαγής 
πραγματογνωσίας όσον αφορά το 
πρόγραμμα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενισχύεται και η δημιουργία μητρώων σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 23
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιτλος "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες", 

παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο

- προστιθέμενη αξία μιας παρέμβασης - προστιθέμενη αξία μιας παρέμβασης 
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ευρωπαϊκής κλίμακας· ευρωπαϊκής και περιφερειακήςκλίμακας·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία επιτρέπει αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
που προσφέρεται από τις τεχνολογικές πρωτοβουλίες σύμφωνα με την προοπτική της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 24
Παράρτημα Ι, "Συνεργασία", "Συντονισμός μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων", 

παράγραφος 2, εδάφιο 2

θα προσφέρει πρόσθετη κοινοτική 
χρηματοδοτική στήριξη στους 
συμμετέχοντες εκείνους που συγκροτούν 
κοινό ταμείο προς εξυπηρέτηση των σκοπών 
κοινών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για τα αντίστοιχα εθνικά και περιφερειακά 
προγράμματα (“ERA-NET PLUS”). 

θα προσφέρει κοινοτική στήριξη, 
επιπροσθέτως προς άλλα κοινοτικά μέσα 
όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία, στους 
συμμετέχοντες εκείνους που συγκροτούν 
κοινό ταμείο προς εξυπηρέτηση των σκοπών 
κοινών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
για τα αντίστοιχα εθνικά και περιφερειακά 
προγράμματα (“ERA-NET PLUS”). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια έρευνας και 
καινοτομίας που προορίζονται για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. 

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 25
Παράρτημα Ι, "Συνεργασία", "Συντονισμός μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων", 

παράγραφος 3, εδάφιο 4

- ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· - ευρωπαϊκή ή/και περιφερειακή 
προστιθέμενη αξία·
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Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο. Τούτο θα συμβάλει στην μεγαλύτερη εδαφική συνοχή στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 26
Παράρτημα Ι, "Συνεργασία", "Συντονισμός μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων", 

παράγραφος 3, εδάφιο 5

- κρίσιμη μάζα, από άποψη μεγέθους και 
αριθμού εμπλεκόμενων προγραμμάτων και 
από άποψη ομοιότητας των δραστηριοτήτων 
που αυτά καλύπτουν·

- κρίσιμη μάζα, από άποψη μεγέθους ή/και 
συμπερίληψης της περιφέρειεας και 
αριθμού εμπλεκόμενων προγραμμάτων και 
από άποψη ομοιότητας των δραστηριοτήτων 
που αυτά καλύπτουν·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία λαμβάνει υπόψη μία μεγαλύτερη εδαφική συνοχή στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 27
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 1 Υγεία, Δραστηριότητες, στοιχείο 3, 

πρώτη παύλα

- Μεταφορά των αποτελεσμάτων των 
κλινικών ερευνών στην κλινική πρακτική. 
Κατανόηση της διαδικασίας λήψης κλινικών 
αποφάσεων και των διαδικασιών μεταφοράς 
των αποτελεσμάτων της κλινικής έρευνας 
στην κλινική πρακτική, λαμβάνοντας ιδίως 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες ομάδων όπως τα 
παιδιά, οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι.

- Μεταφορά των αποτελεσμάτων των 
κλινικών ερευνών στην κλινική πρακτική. 
Κατανόηση της διαδικασίας λήψης κλινικών 
αποφάσεων και των διαδικασιών μεταφοράς 
των αποτελεσμάτων της κλινικής έρευνας 
στην κλινική πρακτική, λαμβάνοντας ιδίως 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες ομάδων όπως τα 
παιδιά, οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι· 
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ανάπτυξη εφαρμογών τηλεϊατρικής για 
τους γεωγραφικά απομονωμένους
πληθυσμούς της ΕΕ, ιδίως των 
νησιωτικών και ορεινών περιοχών.

Or. el

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων των οποίων οι ιδιαιτερότητες λαμβάνονται ειδικά υπόψη 
για την βελτιστοποίηση των παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μπορούν να 
περιληφθούν και οι πληθυσμοί απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ (ιδίως των νησιών και των 
ορεινών περιοχών). Ο στόχος είναι να υποστηριχθούν οι εφαρμογές της τηλεϊατρικής για τους 
απομονωμένους πληθυσμούς της ΕΕ.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 28
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 1 Υγεία, Δραστηριότητες, στοιχείο 3, 

δεύτερη παύλα

- Ποιότητα, αποτελεσματικότητα και 
κοινωνική αλληλεγγύη των συστημάτων 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβατικών συστημάτων υγείας. Μετάθεση 
των αποτελεσματικών μέτρων παρέμβασης 
σε διαχειριστικές αποφάσεις, διασφάλιση 
επάρκειας ανθρώπινων πόρων, ανάλυση των 
παραγόντων που επηρεάζουν την ισοτιμία 
πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη υψηλής ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των πληθυσμιακών 
μεταβολών (π.χ. πληθυσμιακή γήρανση, 
κινητικότητα και μετανάστευση, αλλαγή του 
εργασιακού τοπίου).

- Ποιότητα, αποτελεσματικότητα και 
κοινωνική αλληλεγγύη των συστημάτων 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβατικών συστημάτων υγείας. Μετάθεση 
των αποτελεσματικών μέτρων παρέμβασης 
σε διαχειριστικές αποφάσεις, διασφάλιση 
επάρκειας ανθρώπινων πόρων, ανάλυση των 
παραγόντων που επηρεάζουν την ισοτιμία 
πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη υψηλής ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των πληθυσμιακών 
μεταβολών (π.χ. πληθυσμιακή γήρανση, 
γεωγραφική απομόνωση, κινητικότητα και 
μετανάστευση, αλλαγή του εργασιακού 
τοπίου).

Or. el

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν την ισοτιμία πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη υψηλής ποιότητας πρέπει να αναφερθεί, εκτός από την πληθυσμιακή γήρανση, την 
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κινητικότητα και τη μετανάστευση, και η γεωγραφική απομόνωση ορισμένων περιφερειών της 
ΕΕ.

Τροπολογία: Inés Ayala Sender

Τροπολογία 29
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 3 "Τεχνολογίες της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 3, εδάφιο 4

- προς υποστήριξη της κινητικότητας: 
νοήμονα συστήματα μεταφοράς και 
οχήματα, βασιζόμενα στις ΤΠΕ, τα οποία 
επιτρέπουν την ασφαλή, άνετη και 
αποτελεσματική μετακίνηση ανθρώπων και 
αγαθών·

- προς υποστήριξη της κινητικότητας: 
νοήμονα συστήματα μεταφοράς και 
οχήματα, διαχείριση της διακίνησης των 
εμπορευμάτων, βασιζόμενα στις ΤΠΕ, τα 
οποία επιτρέπουν την ασφαλή, άνετη και 
αποτελεσματική μετακίνηση ανθρώπων και 
αγαθών·

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απολύτως απαραίτητο να ενσωματωθεί ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης της διακίνησης 
των εμπορευμάτων στη βελτίωση της κινητικότητας στον τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία: Inés Ayala Sender
Τροπολογία 30

Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 7 Μεταφορές - Στόχος

Ανάπτυξη, με βάση τις τελευταίες 
τεχνολογικές εξελίξεις και προς όφελος των 
πολιτών και του κοινωνικού συνόλου, 
ολοκληρωμένων, οικολογικότερων και 
ευφυέστερων, πανευρωπαϊκών συστημάτων 
μεταφορών τα οποία δεν βλάπτουν το 
περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. 
Κατοχύρωση και περαιτέρω ενίσχυση της 
ηγετικής θέσης των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην παγκόσμια αγορά.

Ανάπτυξη, με βάση τις τελευταίες 
τεχνολογικές εξελίξεις και προς όφελος των 
πολιτών και του κοινωνικού συνόλου, 
ολοκληρωμένων, οικολογικότερων και 
ευφυέστερων, πανευρωπαϊκών συστημάτων 
μεταφορών και διαχείριση της διακίνησης 
των εμπορευμάτων τα οποία δεν βλάπτουν 
το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. 
Κατοχύρωση και περαιτέρω ενίσχυση της 
ηγετικής θέσης των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην παγκόσμια αγορά.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Δεδομένης της συνολικής γεωγραφικής κατάστασης της ΕΕ και της ανάπτυξης των συστημάτων 
μεταφορών της είναι απαραίτητο να αναζητηθούν περαιτέρω νέα και καλύτερα συστήματα 
διαχείρισης της διακίνησης των εμπορευμάτων τα οποία και να βοηθούν στη βελτίωσης της 
κινητικότητας και να μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 31
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 7 Μεταφορές, Δραστηριότητες, 

στοιχείο 2, δεύτερη παύλα

- Υποστήριξη της εξισορρόπησης των 
μορφών μεταφοράς και της αποσυμφόρησης 
των διαδρόμων μεταφορών: ανάπτυξη 
καινοτόμων και διαλειτουργικών -
περιφερειακών και εθνικών- δικτύων, 
υποδομών και συστημάτων διατροπικών 
μεταφορών στην Ευρώπη· εσωτερίκευση 
στοιχείων κόστους· ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ οχημάτων/σκαφών και 
υποδομών μεταφορών· βελτιστοποίηση της 
μεταφορικής ικανότητας των υποδομών 
μεταφορών.

- Υποστήριξη της εξισορρόπησης των 
μορφών μεταφοράς και της αποσυμφόρησης 
των διαδρόμων μεταφορών: ανάπτυξη 
καινοτόμων και διαλειτουργικών -
περιφερειακών και εθνικών- δικτύων, 
υποδομών και συστημάτων διατροπικών 
μεταφορών στην Ευρώπη· εσωτερίκευση 
στοιχείων κόστους· ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ οχημάτων/σκαφών και 
υποδομών μεταφορών· δημιουργία 
μηχανισμών πληροφόρησης και 
ανατροφοδότησης με τους άμεσα 
εμπλεκόμενους, ιδίως τις εταιρείες 
μεταφορών, τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και το ενδιαφερόμενο 
κοινό· βελτιστοποίηση της μεταφορικής 
ικανότητας των υποδομών μεταφορών, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον απεγκλωβισμό των 
γεωγραφικά απομονωμένων Ευρωπαϊκών 
περιφερειών.

Or. el

Αιτιολόγηση

Ένας μόνιμος μηχανισμός πληροφόρησης και ανατροφοδότησης με τους άμεσα εμπλεκόμενους 
(μεταφορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανώσεις παρακείμενων κατοίκων) 
μπορεί να συμβάλει σε μία ορθολογική και συνεκτική χρήση των μεταφορικών αξόνων, δικτύων 
και υποδομών μέσω της λήψης υπόψη όλων των – συχνά αντικρουόμενων – απόψεων και 
συμφερόντων των εμπλεκόμενων (stakeholders).
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Η βελτίωση των υποδομών μεταφορών πρέπει να λάβει υπόψη της και τις γεωγραφικές 
ιδιαιτερότητες των γεωγραφικά απομονωμένων περιφερειών.

Τροπολογία: Inés Ayala Sender

Τροπολογία 32
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 7 Μεταφορές, Δραστηριότητες, 

στοιχείο 2, δεύτερη παύλα

- Υποστήριξη της εξισορρόπησης των 
μορφών μεταφοράς και της αποσυμφόρησης 
των διαδρόμων μεταφορών: ανάπτυξη 
καινοτόμων και διαλειτουργικών -
περιφερειακών και εθνικών- δικτύων, 
υποδομών και συστημάτων διατροπικών 
μεταφορών στην Ευρώπη· εσωτερίκευση 
στοιχείων κόστους· ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ οχημάτων/σκαφών και 
υποδομών μεταφορών· βελτιστοποίηση της 
μεταφορικής ικανότητας των υποδομών 
μεταφορών.

- Υποστήριξη της εξισορρόπησης των 
μορφών μεταφοράς και της αποσυμφόρησης 
των διαδρόμων μεταφορών: ανάπτυξη 
καινοτόμων και διαλειτουργικών -
περιφερειακών και εθνικών- δικτύων, 
υποδομών και συστημάτων διατροπικών 
μεταφορών και διαχείρισης της διακίνησης 
των εμπορευμάτων στην Ευρώπη· 
εσωτερίκευση στοιχείων κόστους· 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
οχημάτων/σκαφών και υποδομών 
μεταφορών· βελτιστοποίηση της 
μεταφορικής ικανότητας των υποδομών 
μεταφορών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η πρόοδος σε θέματα συνδυασμένων 
μεταφορών και της αυξανόμενης κυκλοφοριακής συμφόρησης, είναι απαραίτητο να 
αναπτυχθούν νέα συστήματα για την διαχείριση της διακίνησης των εμπορευμάτων τόσο στο 
επίπεδο της Ένωσης, όσο και στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία: Inés Ayala Sender

Τροπολογία 33
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 7 Μεταφορές, Δραστηριότητες, 

στοιχείο 2, παύλα 4α (νέα)

- Ποιότητα της κινητικότητας και της 
ικανοποίησης των χρηστών: βελτίωση των 
υπηρεσιών, δικτύων και υποδομών με 
στόχο να καταστούν λειτουργικότερες και 
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ελκυστικότερες· τελειοποίηση των 
ολοκοληρωμένων συστημάτων και παροχή 
υπηρεσιών και δεξιοτήτων 
προσαρμοσμένων στην ζήτηση τόσο σε 
ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
ειδικών ομάδων ατόμων (ηλικιωμένων, 
γυναικών, κλπ.).

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των δημογραφικών μεταβολών και των νέων αναγκών κινητικότητας στην 
σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, είναι απαραίτητο να προληφθούν οι αλλαγές στο επίπεδο της 
ευαισθησίας και της πρόσληψης των χρηστών των χερσαίων μεταφορών (άνεση, προτιμήσεις 
...)

Τροπολογία: Inés Ayala Sender

Τροπολογία 34
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 7 Μεταφορές, Δραστηριότητες, 

στοιχείο 3α (νέο)

• Νέα συστήματα για την βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας και την εξασφάλιση 
της χρηματοδότησης των διευρωπαϊκών 
δικτύων και άλλων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων κινητικότητας και 
μεταφορών:  βελτίωση των καινοτόμων 
μορφών δανείων και δημόσιας-ιδιωτικής 
ένωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι είναι επείγον να προωθηθούν νέες πανευρωπαϊκές υποδομές και να ανανεωθούν 
και να διατηρηθούν οι υφιστάμενες, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν καινοτόμες και 
αποτελεσματικές μορφές προκειμένου να εξευρεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 35
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 8 Κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, Δραστηριότητες, στοιχείο 3

• Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι 
συνέπειές τους: όπως η δημογραφική 
εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της 
γήρανσης και της μετανάστευσης τρόποι 
ζωής, εργασία, οικογένεια, κοινωνικό 
φύλο, υγεία και ποιότητα ζωής· 
εγκληματικότητα· ο ρόλος των 
επιχειρήσεων στην κοινωνική και 
πληθυσμιακή πολυμορφία· προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας. 

• Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι 
συνέπειές τους: όπως η δημογραφική 
εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της 
γήρανσης και της μετανάστευσης και η 
εξέλιξη των περιφερειών μέσα στην 
ευρωπαϊκή πραγματικότητα· τρόποι ζωής, 
εργασία, οικογένεια, κοινωνικό φύλο, υγεία 
και ποιότητα ζωής· εγκληματικότητα· ο 
ρόλος των επιχειρήσεων στην κοινωνική και 
πληθυσμιακή πολυμορφία· προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των «μειζόνων κοινωνικών τάσεων» και των συνεπειών τους περιλαμβάνεται, εκτός 
από τη δημογραφική εξέλιξη, και η εξέλιξη της «Ευρώπης των περιφερειών».

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 36
Παράρτημα 1, IV Ικανότητες, παράγραφος 1, εδάφιο 5

προσέγγιση επιστήμης και κοινωνίας με 
σκοπό την αρμονική ενσωμάτωση της 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό·

προσέγγιση επιστήμης και κοινωνίας με 
σκοπό την αρμονική ενσωμάτωση της 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό· παρότρυνση 
των υπαρχόντων κοινοτικών γραφείων 
πληροφόρησης σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο να παράσχουν όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 
πλαίσιο, το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία που ζητούν οι 
ΜΜΕ, η βιομηχανία και τα ερευνητικά 
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ιδρύματα.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρασχεθεί στα υπάρχοντα γραφεία πληροφόρησης καθοδήγηση και 
πληροφόρηση, ώστε να μπορέσουν να τεθούν στις υπηρεσίες των ΜΜΕ, της βιομηχανίας και 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 37
Παράρτημα 1, IV Ικανότητες, παράγραφος 1, εδάφιο 6

οριζόντιες δράσεις και μέτρα υποστήριξης 
της διεθνούς συνεργασίας.

- οριζόντιες δράσεις και μέτρα υποστήριξης 
της διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και 
διεθνούς συνεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ίδια αρχή που αφορά τη διεθνή συνεργασία πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διασυνοριακή 
και διαπεριφερειακή συνεργασία.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 38
Παράρτημα 1, IV Ικανότητες, παράγραφος 1, εδάφιο 6α (νέο)

Εναρκτήριες δράσεις, π.χ. μέσω του 
προγράμματος "Περιφέρειες της γνώσης", 
την βασική χρηματοδότηση του οποίου 
μπορούν να αναλάβουν τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα " Ικανότητες"  και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα "Περιφέρειες της γνώσης" 
πρέπει να είναι συμβατό με τις μετέπειτα χρηματοδοτικές δυνατότητες των Διαρθρωτικών 
Ταμείων. 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 39
Παράρτημα 1, IV Ικανότητες, Υποδομές Έρευνας, αιτιολογικό παράγραφος 3

Η ΕΕ είναι σε θέση και οφείλει να 
διαδραματίσει καταλυτικό και 
πολλαπλασιαστικό ρόλο στον συγκεκριμένο 
τομέα, προωθώντας την ευρύτερη και 
αποδοτικότερη πρόσβαση στις υποδομές 
που υπάρχουν ήδη στα διάφορα κράτη μέλη 
αλλά και την ευρύτερη και αποδοτικότερη 
χρήση τους, την περαιτέρω βελτίωση αυτών 
των υποδομών κατά συντονισμένο τρόπο, 
και την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών 
πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

Η ΕΕ είναι σε θέση και οφείλει να 
διαδραματίσει καταλυτικό και 
πολλαπλασιαστικό ρόλο στον συγκεκριμένο 
τομέα, προωθώντας την ευρύτερη και 
αποδοτικότερη πρόσβαση στις υποδομές 
που υπάρχουν ήδη στα διάφορα κράτη μέλη 
αλλά και την ευρύτερη και αποδοτικότερη 
χρήση τους, την περαιτέρω βελτίωση αυτών 
των υποδομών κατά συντονισμένο τρόπο, 
και την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών 
πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες 
των περιφερειών σύγκλισης και των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών. Κατά 
την επιλογή σχεδίων από αυτές τις 
περιοχές θα πρέπει να εφαρμόζονται 
διαφορετικά ποσοστά ενίσχυσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των υποδομών έρευνας πρέπει να δοθεί προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση των 
περιφερειών σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 40
Παράρτημα 1, IV Ικανότητες, Υποδομές Έρευνας, Δραστηριότητες, στοιχείο 2, πρώτη παύλα
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- κατασκευή νέων υποδομών και ριζική 
ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών: 
προώθηση της δημιουργίας νέων υποδομών, 
βάσει ιδίως των εργασιών του ESFRI, οι 
οποίες μπορεί να εγκρίνονται βάσει του 
άρθρου 171 της συνθήκης ή βάσει των 
αποφάσεων θέσπισης των ειδικών 
προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 166 
της συνθήκης.

- κατασκευή νέων υποδομών και ριζική 
ανακαίνιση υφισταμένων υποδομών: 
προώθηση της δημιουργίας νέων υποδομών, 
βάσει ιδίως των εργασιών του ESFRI και 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 
ερευνητών των περιφερειών σύγκλισης και 
των απόκεντρων περιφερειών για τοπικές 
υποδομές έρευνας υψηλού επιπέδου, οι 
οποίες μπορεί να εγκρίνονται βάσει του 
άρθρου 171 της Συνθήκης ή βάσει των 
αποφάσεων θέσπισης των ειδικών 
προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 166 
της Συνθήκης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να κατασκευασθούν νέες υποδομές υψηλού επιπέδου και να 
ανακαινισθούν οι ήδη υπάρχουσες σε χώρες ή περιφέρειες που δεν διαθέτουν τέτοιες για τους 
ερευνητές τους, μέσω της ενσωμάτωσής τους στον «οδικό χάρτη» (roadmap) του ESFRI για τις 
Ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές που χρειάζονται κοινοτική υποστήριξη. 

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 41
Παράρτημα 1, IV Ικανότητες, Υποδομές Έρευνας, Δραστηριότητες, στοιχείο 2, τελευταία 

πρόταση

Όσον αφορά την κατασκευή νέων 
υποδομών, θα διασφαλισθεί 
αποτελεσματικός συντονισμός των 
κοινοτικών χρηματοδοτικών μηχανισμών, 
κυρίως του προγράμματος πλαισίου και των 
διαρθρωτικών ταμείων.

Όσον αφορά την κατασκευή νέων 
υποδομών, θα διασφαλισθεί 
αποτελεσματικός συντονισμός των 
κοινοτικών χρηματοδοτικών μηχανισμών, 
κυρίως του προγράμματος πλαισίου και των 
διαρθρωτικών ταμείων, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη σύγκλισης 
των περιφερειών που δεν διαθέτουν ικανές 
υποδομές έρευνας με τις ερευνητικά 
προηγμένες περιφέρειες.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση της κατασκευής νέων υποδομών έρευνας συνδυαστικά από το πρόγραμμα 
πλαίσιο και τα διαρθρωτικά ταμεία υποδηλώνει ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο παράγοντας 
της περιφερειακής σύγκλισης και στο κοινοτικό πρόγραμμα πλαίσιο, ούτως ώστε οι περιφέρειες 
σύγκλισης οι οποίες δεν διαθέτουν ικανές υποδομές έρευνας να μην αποκλίνουν ακόμα 
περισσότερο από τις ερευνητικά προηγμένες περιφέρειες.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 42
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", 

υπότιτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 2α (νέα)

Ο κανονισμός για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
προσφέρει την δυνατότητα παροχής 
χρηματοδοτικής στήριξης για τα 
συστήματα υποστήριξης των ΜΜΕ, 
παρόμοιας με αυτήν που παρέχεται στο 
πλαίσιο του συστήματος των κουπονιών 
της γνώσης που εφαρμόζεται σήμερα σε 
ορισμένα κράτη μέλη.   Το σύστημα των 
κουπονιών της γνώσης είναι μία από τις 
δράσεις που μπορούν να εφαρμόσουν τα 
κράτη μέλη για να αναπτύξουν την 
ερευνητική ικανότητα των ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παροχή στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες της δυνατότητας να χρησιμοποιούν τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία με παρόμοιο τρόπο όπως χρησιμοποιούνται τα κουπόνια της γνώσης σε 
ορισμένα κράτη μέλη και όπως προτείνεται στο ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με τον κανονισμό για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 43
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Περιφέρειες της Γνώσης", αιτιολογικό, 

παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1
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Ο σημαντικός ρόλος των περιφερειών στο 
ευρωπαϊκό τοπίο έρευνας και ανάπτυξης 
αναγνωρίζεται σήμερα όλο και περισσότερο. 
Η εφαρμογή ερευνητικής πολιτικής και 
δράσης σε περιφερειακό επίπεδο εξαρτάται 
συχνά από την ανάπτυξη σχημάτων 
σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα.

Ο σημαντικός ρόλος των περιφερειών στο 
ευρωπαϊκό τοπίο έρευνας και ανάπτυξης 
αναγνωρίζεται σήμερα όλο και περισσότερο. 
Η εφαρμογή ερευνητικής πολιτικής και 
δράσης σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό 
και διασυνοριακό επίπεδο εξαρτάται συχνά 
από την ανάπτυξη σχημάτων σύμπραξης του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, η διασυνοριακή και η διαπεριφερειακή πολιτική 
έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την 
ολοκλήρωση της ΕΕ, δεδομένου ότι στόχος τους είναι η υπέρβαση των συνόρων των κρατών 
μελών.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 44
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Περιφέρειες της Γνώσης", αιτιολογικό, 

παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Η πιλοτική δράση “Περιφέρειες της 
γνώσης” κατέδειξε τη δυναμική αυτής της 
εξέλιξης και την αναγκαιότητα υποστήριξης 
και ενθάρρυνσης της δημιουργίας τέτοιων 
σχημάτων.

Η πιλοτική δράση “Περιφέρειες της 
γνώσης” κατέδειξε τη δυναμική αυτής της 
εξέλιξης και την αναγκαιότητα υποστήριξης 
και ενθάρρυνσης της δημιουργίας τέτοιων 
σχημάτων. Η στενότερη συνεργασία με το 
σύστημα ERA-NET θα βελτιώσει το νέο 
σχέδιο "Περιφέρειες της γνώσης".  

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ERA-NET προβλέπει ήδη περιφερειακή συνεργασία. Οι δράσεις που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του σχεδίου "Περιφέρειες της γνώσης" θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατό πιο συμπληρωματικές με τις περιφερειακές δράσεις του ERA-NET. 
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 45
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Περιφέρειες της Γνώσης", αιτιολογικό, 

παράγραφος 2 α (νέα)

Πρέπει να δοθεί προσοχή στην ειδική 
περίπτωση της συνεργασίας μεταξύ 
γειτονικών μεθοριακών περιοχών, όπως 
συνέβη στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
Interreg III και όπως προβλέπεται στους 
κανόνες που διέπουν τον εδαφικό στόχο.    
Το πρόγραμμα "Περιφέρειες της γνώσης" 
πρέπει να περιλαμβάνει λύσεις για 
διασυνοριακά προβλήματα και 
μηχανισμούς που να αποβλέπουν στην 
ενθάρρυνση της διασυνοριακής 
περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της 
έρευνας, είτε οι ενδιαφερόμενες 
περιφέρειες εμπίπτουν στον στόχο της 
σύγκλισης ή της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας είτε όχι. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής, η διασυνοριακή περιφερειακή πολιτική έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ολοκλήρωση της ΕΕ.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 46
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Περιφέρειες της Γνώσης", "Δράσεις", 

παράγραφος 2 

Στο πλαίσιο της ειδικής δραστηριότητας 
“Περιφέρειες της γνώσης”, θα επιδιωχθεί 
συνέργεια με την περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τις περιφέρειες 
σύγκλισης και τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες.

Στο πλαίσιο της ειδικής δραστηριότητας 
“Περιφέρειες της γνώσης”, θα επιδιωχθεί 
συνέργεια με την περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ, σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες που 
ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη 
νομοθεσία που διέπει τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή ειδικών αναφορών στις περιφέρειες σύγκλισης και στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και η αντικατάστασή τους με τις προτεραιότητες που ορίζονται με τον γενικό όρο 
"νομοθεσία που διέπει τα Διαρθρωτικά Ταμεία" είναι περισσότερο συμβατή με τη λογική της 
παραγράφου "στόχοι" του κεφαλαίου "Περιφέρειες της γνώσης".

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 47
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Περιφέρειες της Γνώσης", "Δράσεις", 

παράγραφος 2 

Στο πλαίσιο της ειδικής δραστηριότητας 
“Περιφέρειες της γνώσης”, θα επιδιωχθεί 
συνέργεια με την περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τις περιφέρειες 
σύγκλισης και τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες.

Στο πλαίσιο της ειδικής δραστηριότητας 
«Περιφέρειες της γνώσης», θα επιδιωχθεί 
συνέργεια με την περιφερειακή πολιτική της 
ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τις περιφέρειες 
σύγκλισης και τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτής της 
συνέργειας θα κινητοποιηθούν 
συμπληρωματικοί χρηματοδοτικοί πόροι 
από τα διαρθρωτικά ταμεία και 
ενδεχομένως από την  Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων για την ενίσχυση 
περιφερειακών δομών μεταφοράς 
τεχνολογίας, ιδίως επιστημονικών και 
τεχνολογικών πάρκων, πόλων και ζωνών 
καινοτομίας, θερμοκοιτίδων και 
τεχνοκυψελών.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι διαπιστωμένο ότι υπάρχει ένα κενό στο ενδιάμεσο στάδιο της μεταφοράς τεχνολογίας, 
δηλαδή μεταξύ της ολοκλήρωσης της καθαρά ερευνητικής εργασίας και της εξακρίβωσης της 
εμπορικής βιωσιμότητας του ερευνητικού αποτελέσματος. Yπάρχουν σήμερα πολλές 
περιφερειακές δομές που υποβοηθούν τη μεταφορά τεχνολογίας αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα χρηματοδότησης. Η συνδυασμένη χρήση των κονδυλίων της έρευνας και των 
διαρθρωτικών ταμείων, αλλά και η ενδεχόμενη συμβολή του Ομίλου ΕΤΕ, είναι συνεπώς 
κρίσιμες για την επιτυχία των σκοπών του προγράμματος πλαισίου.
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Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 48
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Περιφέρειες της Γνώσης", 

Δραστηριότητες, παράγραφος 2 α (νέα)

Με τις συνέργειες αυτές δεν 
χρηματοδοτούνται οι ίδιες επιλέξιμες 
δαπάνες και περιφρουρείται η 
αποκεντρωμένη διαχείριση του 
μηχανισμού διανομής της περιφερειακής 
πολιτικής της ΕΕ. Η χρηματοδότηση της 
έρευνας και της καινοτομίας από τα 
διαρθρωτικά ταμεία θα εστιασθεί 
1) στις υποδομές έρευνας (κέντρα 
καινοτομίας, τεχνολογικά πάρκα κτλ.), 
2) σε καινοτόμα σχέδια (μεταφορά 
τεχνολογίας, τεχνολογίες της πληροφορίας, 
σύσταση νέων επιχειρήσεων, εφαρμοσμένα 
ερευνητικά προγράμματα και μετατροπή 
ερευνητικών αποτελεσμάτων σε πιλοτικά ή 
πρωτότυπα έργα), και 
3) στις συνθήκες που πλαισιώνουν την 
καινοτομία (χρηματοδότηση μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων εκτός του πλαισίου 
του FP7 και του CIP).

Or. el

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία του εισηγητή είναι πολύ σωστή, θα πρέπει όμως η χρηματοδότηση της έρευνας 
και της καινοτομίας από τα διαρθρωτικά ταμεία για καινοτόμα σχέδια να συμπεριλαμβάνει και 
την μετατροπή ερευνητικών αποτελεσμάτων σε πιλοτικά ή πρωτότυπα έργα.

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 49
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Περιφέρειες της Γνώσης", 

Δραστηριότητες, παράγραφος 2 β (νέα)
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Θα επιδιωχθούν επίσης συνέργειες με το 
πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία, προκειμένου να προωθηθεί 
η περιφερειακή εμπορευματοποίηση της 
Ε&Α σε συνεργασία με την βιομηχανία και 
τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία του εισηγητή είναι πολύ σωστή, θα πρέπει όμως να συμπεριληφθεί η συνεργασία 
με τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα και να μην περιορίζεται στην βιομηχανία.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 50
Παράρτημα 1, IV Ικανότητες, Υποδομές Έρευνας, Δραστηριότητες, στοιχείο 1α (νέο)

• η ενίσχυση των υφισταμένων και των 
αναδυομένων κέντρων αριστείας στις 
περιφέρειες σύγκλισης και στις απόκεντρες 
περιφέρειες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της «καθοδήγησής» τους από εταίρους 
οργανισμούς υψηλού ερευνητικού επιπέδου 
έως ότου δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα 
ερευνητών στα επιλεγμένα κέντρα των 
περιφερειών σύγκλισης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Ως εκ της φύσεως της έρευνας και της φάσης που διέρχεται η Ένωση λόγω της διεύρυνσης, 
είναι σαφές ότι υπάρχει ερευνητικό δυναμικό διάσπαρτο και μάλιστα υψηλού επιπέδου 
εγκλωβισμένο σε φτωχές περιφέρειες. Επομένως, θα πρέπει να τονωθεί η κινητικότητα αυτού 
του δυναμικού προς τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας και να ενισχυθούν τόσο τα 
υφιστάμενα όσο και τα αναδυόμενα κέντρα αριστείας στις περιφέρειες σύγκλισης και στις 
απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ.
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Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 51
Παράρτημα 1, IV Ικανότητες, Υποδομές Έρευνας, Δραστηριότητες, παράγραφος 2

Θα επιδιωχθεί ιδιαιτέρως η συνέργεια με την 
περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. Στα πλαίσια 
των δράσεων υπό τον ανωτέρω τίτλο, θα 
προσδιορισθούν οι ανάγκες και οι 
δυνατότητες ενίσχυσης της ερευνητικής 
ικανότητας των αναδυόμενων και 
υφιστάμενων κέντρων αριστείας στις 
περιοχές σύγκλισης, που μπορούν να 
καλυφθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και 
το Ταμείο Συνοχής. 

Θα επιδιωχθεί ιδιαιτέρως η συνέργεια με την 
περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. Στα πλαίσια 
των δράσεων υπό τον ανωτέρω τίτλο, θα 
προσδιορισθούν οι ανάγκες και οι 
δυνατότητες ενίσχυσης της ερευνητικής 
ικανότητας των αναδυόμενων και 
υφιστάμενων κέντρων αριστείας στις 
περιοχές σύγκλισης, που μπορούν να 
καλυφθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και 
το Ταμείο Συνοχής. Παρά ταύτα, η έννοια 
της αριστείας δεν μπορεί να είναι 
αποκλειστικά συνώνυμη της υψηλής 
τεχνολογίας: οι παραδοσιακοί τομείς 
πρέπει επίσης να μπορούν να επωφεληθούν 
από ενισχύσεις στις περιφέρειες με 
μικρότερες επιδόσεις σε ερευνητικά 
θέματα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων συνεργειών με την περιφερειακή πολιτική, το σύνολο των 
τομέων πρέπει να μπορεί να επωφελείται από την ενίσχυση των ταμείων του 7ου 
προγράμματος-πλαισίου. Οι τομείς αιχμής ενθαρρύνονται σε μεγάλο βαθμό και οι περισσότερο 
παραδοσιακοί τομείς, στους οποίους συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός θέσεων απασχόλησης, 
πρέπει επίσης να μπορούν να ενισχυθούν.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 52
Παράρτημα III, "Μηχανισμοί χρηματοδότησης", "Έμμεσες δράσεις", σημείο (α),  

παράγραφος 5

5. Χρηματοδοτική υποστήριξη της 
κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης 
των ερευνητών. Ο συγκεκριμένος 
μηχανισμός θα χρησιμοποιείται κυρίως για 
την υλοποίηση των δράσεων "Μαρία 

5. Χρηματοδοτική υποστήριξη της 
κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης 
των ερευνητών. Ο συγκεκριμένος 
μηχανισμός θα χρησιμοποιείται κυρίως για 
την υλοποίηση των δράσεων "Μαρία 
Κιουρί".Τμήμα των διαρθρωτικών ταμείων 
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Κιουρί". και του Ταμείου Συνοχής θα διατεθεί για 
την επιμόρφωση ερευνητών και η 
διαχείρισή του θα ανατεθεί σε κέντρα ή 
κοινωνικούς φορείς με πείρα στον τομέα 
της έρευνας.

Or. es

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 53
Παράρτημα III, "Μηχανισμοί χρηματοδότησης", "Έμμεσες δράσεις", σημείο (α),  

παράγραφος 6α (νέα)

6α. Ενίσχυση και πλήρης αξιοποίηση του 
ερευνητικού δυναμικού των Ευρωπαϊκών 
περιφερειών
Διευκόλυνση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση των περιφερειακών 
«συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα» 
και του ερευνητικού δυναμικού των 
περιφερειών σύγκλισης και των 
απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ. Στα 
πλαίσια του συγκεκριμένου μηχανισμού 
μπορούν να κινητοποιηθούν 
συμπληρωματικά κονδύλια των 
διαρθρωτικών ταμείων και του Ομίλου της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπό 
τη μορφή δανείων, καταπιστεύσεων, 
κεφαλαίων κινδύνου, εγγυήσεων, 
χαρτοφυλακίων πιστώσεων, καθώς και 
ενίσχυσης των οργανωτικών και τεχνικών 
ικανοτήτων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η πραγματογνωσία του Ομίλου της ΕΤΕ στη διαχείριση μηχανισμών καταμερισμού του 
κινδύνου είναι πολύτιμη για τη διεύρυνση της χρηματοδοτικής υποστήριξης της ευρωπαϊκής 
έρευνας. Μηχανισμοί έμμεσης χρηματοδοτικής υποστήριξης είναι απαραίτητοι όχι μόνο για τη 
διεξαγωγή ερευνητικών έργων μεγάλης κλίμακας (ιδίως κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών) 
όπως προβλέπεται στο νέο μηχανισμό "χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καταμερισμού του 
κινδύνου", αλλά και για την ενίσχυση των περιφερειακών δομών έρευνας και καινοτομίας και 
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του ερευνητικού δυναμικού των Ευρωπαϊκών περιφερειών.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 54
Παράρτημα III, "Μηχανισμοί χρηματοδότησης", "Έμμεσες δράσεις", σημείο (β),  

παράγραφος 2

Η Κοινότητα θα εφαρμόζει τους 
μηχανισμούς χρηματοδότησης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κανονισμού που θεσπίζεται 
κατ' εφαρμογήν του άρθρου 167 της 
συνθήκης, τους σχετικούς μηχανισμούς 
παροχής κρατικών ενισχύσεων, και ιδίως το 
κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις υπέρ της έρευνας και τις 
ανάπτυξης, καθώς και σύμφωνα με τους 
σχετικούς διεθνείς κανόνες. Σύμφωνα με 
αυτό το διεθνές πλαίσιο, θα πρέπει να είναι 
δυνατή η κατά περίπτωση αναπροσαρμογή 
του ύψους και της μορφής της 
χρηματοδοτικής συμμετοχής, ιδίως στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται παρέμβαση 
και άλλων πηγών δημόσιας 
χρηματοδότησης, και ιδίως άλλων πηγών 
κοινοτικής χρηματοδότησης όπως η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

Η Κοινότητα θα εφαρμόζει τους 
μηχανισμούς χρηματοδότησης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κανονισμού που θεσπίζεται 
κατ' εφαρμογήν του άρθρου 167 της 
συνθήκης, τους σχετικούς μηχανισμούς 
παροχής κρατικών ενισχύσεων που 
επικεντρώνονται στον προσανατολισμό 
προς τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας, 
και ιδίως το κοινοτικό πλαίσιο για τις 
κρατικές ενισχύσεις υπέρ της έρευνας και τις 
ανάπτυξης, καθώς και σύμφωνα με τους 
σχετικούς διεθνείς κανόνες. Σύμφωνα με 
αυτό το διεθνές πλαίσιο, θα πρέπει να είναι 
δυνατή η κατά περίπτωση αναπροσαρμογή 
του ύψους και της μορφής της 
χρηματοδοτικής συμμετοχής, ιδίως στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται παρέμβαση 
και άλλων πηγών δημόσιας 
χρηματοδότησης, και ιδίως άλλων πηγών 
κοινοτικής χρηματοδότησης όπως η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
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Αιτιολόγηση

Οι νέοι κανονισμοί για τις κρατικές ενισχύσεις, με τη μορφή που προτείνονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπουν ειδικά αναπροσανατολισμό προς την κατεύθυνση 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στα κράτη μέλη.  
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παράγραφος 4

Στην περίπτωση των συμμετεχόντων σε 
έμμεσες δράσεις που είναι εγκατεστημένοι 
σε περιφέρεια που παρουσιάζει 
αναπτυξιακή καθυστέρηση (περιφέρειες 
σύγκλισης και εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες), προβλέπεται η κινητοποίηση 
συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πόρων 
από τα διαρθρωτικά ταμεία, όταν και όπου 
αυτό κρίνεται αναγκαίο. Στην περίπτωση 
της συμμετοχής οντοτήτων από υποψήφιες 
χώρες, είναι δυνατό να χορηγείται 
συμπληρωματική συνεισφορά από τα 
προενταξιακά χρηματοδοτικά μέσα, υπό 
ανάλογους όρους. Σε ό,τι αφορά τις δράσεις 
του σκέλους “υποδομές έρευνας” του 
προγράμματος “Ικανότητες” του 7ου 
προγράμματος πλαισίου, οι σχετικές 
ρυθμίσεις χρηματοδότησης θα καθορίζονται 
κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 
ουσιαστική συμπληρωματικότητα μεταξύ 
της κοινοτικής χρηματοδότησης υπέρ της 
έρευνας και των άλλων κοινοτικών και 
εθνικών χρηματοδοτικών μέσων, και ιδίως 
των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Στην περίπτωση των συμμετεχόντων σε 
έμμεσες δράσεις που είναι εγκατεστημένοι 
σε περιφέρεια, προβλέπεται η κινητοποίηση 
συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πόρων 
από τα διαρθρωτικά ταμεία, όταν και όπου 
αυτό κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες της ενδιαφερόμενης 
περιφέρειας. Τούτο πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
ορίζονται στα εθνικά προγράμματα και τις 
προτεραιότητες της Επιτροπής για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Ταμείων.
Στην περίπτωση της συμμετοχής οντοτήτων 
από υποψήφιες χώρες, είναι δυνατό να 
χορηγείται συμπληρωματική συνεισφορά 
από τα προενταξιακά χρηματοδοτικά μέσα, 
υπό ανάλογους όρους. Σε ό,τι αφορά τις 
δράσεις του σκέλους “υποδομές έρευνας” 
του προγράμματος “Ικανότητες” του 7ου 
προγράμματος πλαισίου, οι σχετικές 
ρυθμίσεις χρηματοδότησης θα καθορίζονται
κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 
ουσιαστική συμπληρωματικότητα μεταξύ 
της κοινοτικής χρηματοδότησης υπέρ της 
έρευνας και των άλλων κοινοτικών και 
εθνικών χρηματοδοτικών μέσων, και ιδίως 
των Διαρθρωτικών Ταμείων.
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