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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση (του πρώτου) 
προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-
2013),

Or. el

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για Μικρές Επιχειρήσεις, που εγκρίθηκε στη 
Feira στις 20 Ιουνίου 2000, ο οποίος επισημαίνει ότι οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει 

  
1 EE L 310 της 9.11.2006, σελ. 15.
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να θεωρούνται μία από τις κινητήριες δυνάμεις για την καινοτομία στην Ευρώπη, 
και ο οποίος δεσμεύει τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσουν το 
πνεύμα καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις και τις τεχνολογικές τους ικανότητες 
και να εισαγάγουν ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το οποίο θα είναι 
προσβάσιμο για αυτές,

Or. fr

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, που εγκρίθηκε 
στη Feira στις 20 Ιουνίου 2000, ο οποίος ζητεί να θεωρούνται οι μικρές 
επιχειρήσεις μία από τις κύριες κινητήριες δυνάμεις για την καινοτομία στην 
Ευρώπη, και στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναλαμβάνουν να ενισχύσουν το πνεύμα καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις και 
τις τεχνολογικές τους ικανότητες και να εισαγάγουν ένα κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας το οποίο θα είναι προσβάσιμο για αυτές,

Or. fr

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, που εγκρίθηκε 
στη Feira στις 20 Ιουνίου 2000, και ο οποίος ορίζει ότι οι μικρές επιχειρήσεις 
πρέπει να θεωρούνται μία από τις κινητήριες δυνάμεις για την καινοτομία στην 
Ευρώπη, και σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναλαμβάνουν να ενισχύσουν το πνεύμα καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις και 
τις τεχνολογικές τους ικανότητες και να εισαγάγουν ένα κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας το οποίο θα είναι προσβάσιμο για αυτές,

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής από την ανεξάρτητη ομάδα 
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εμπειρογνωμόνων για την Ε&Α με επικεφαλής τον Esko Aho και τίτλο "Δημιουργία 
μιας καινοτόμου Ευρώπης" (Ιανουάριος 2006), την τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Έρευνα με τίτλο "Τονώνοντας τις 
περιφερειακές δυνατότητες για έρευνα και καινοτομία" (Stimulating regional 
potential for research and innovation - Νοέμβριος 2005) και την έκθεση της 
Επιτροπής "Καινοτόμες στρατηγικές και δράσεις: αποτελέσματα περιφερειακής 
εμπειρίας 15 χρόνων" (Innovative strategies and actions: results of 15 years of 
regional experience - Οκτώβριος 2005),

Or. nl

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις δεν εξασφαλίζουν από μόνες τους την 
ανάπτυξη αλλά και ότι μπορούν να αποτελέσουν ζωτικό εργαλείο ανάπτυξης εάν 
εφαρμόζονται οι κατάλληλες πολιτικές και υποστηρίζονται προοδευτικά μέτρα υπέρ 
της ανάπτυξης,

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. έχοντας υπόψη τις δημογραφικές προβλέψεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
έχει χαμηλό ποσοστό γεννήσεων και γηράσκοντα πληθυσμό,

Or. pl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι να καταστεί η 
ΕΕ η πλέον ανταγωνιστική οικονομία παγκοσμίως μέχρι το 2010, μέσω, μεταξύ 
άλλων, της αύξησης του ποσοστού των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στο 3% του 
ΑΕγχΠ και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιφερειακά και τοπικά κέντρα πρέπει να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στην πρακτική υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας,



PE 384.448v01-00 4/32 AM\650823EL.doc

EL

Or. pl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60-70% της κοινοτικής νομοθεσίας εφαρμόζεται σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

Or. pl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

ΙΓa. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αειφόρος ενεργειακός εφοδιασμός αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις της ΕΕ,

Or. nl

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

ΙΓa. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι δυνατότητες καινοτομίας των μικρών και των 
μικροεπιχειρήσεων και των βιοτεχνιών, ιδίως όσον αφορά την καινοτομία χαμηλής 
και μέσης τεχνολογίας και τη μη τεχνολογική καινοτομία, δεν αναγνωρίζονται ή δεν 
αξιοποιούνται επαρκώς, στερώντας τους μια ζωτική πηγή οικονομικής ανάπτυξης, 
ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· λαμβάνοντας συνεπώς 
υπόψη ότι είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τον ευρύτερο ορισμό που δίνεται στα 
κοινοτικά κείμενα, να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες μορφές καινοτομίας, 
ανεξαρτήτως των ενδιαφερόμενων τομέων οικονομίας,

Or. fr
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ α (νέα)

ΙΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή αποτελεί επίσης μια κοινωνική 
πρόκληση για την ΕΕ και παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες καινοτομίας για την ΕΕ 
και τον τομέα παροχής υπηρεσιών,

Or. nl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ α (νέα)

ΙΖa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία δεν πρέπει να εξετάζεται από αμιγώς 
επίσημη άποψη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει "αποτέλεσμα ανάδρασης"
υπό το οποίο η ορθά ασκούμενη περιφερειακή πολιτική ενισχύει την πολυδιάστατη 
καινοτομία, η οποία με τη σειρά της πυροδοτεί ταχύτερη και αρμονικότερη 
περιφερειακή ανάπτυξη, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην κοινοτική 
συνοχή,

Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 14
Παράγραφος 1

1. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε να παρέχεται σε όλες τις 
περιφέρειες ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης σε όλους τους πολίτες, 
γεγονός που θα τονώσει σημαντικά την ικανότητα των ανθρώπων να σκέφτονται με 
καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο και θα εξασφαλίσει ισόρροπη προσωπική ανάπτυξη 
(τόσο πνευματική όσο και σωματική), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης 
ενεργών και προς το δημόσιο συμφέρον προτύπων συμπεριφοράς·

Or. pl
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Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 15
Παράγραφος 1

1. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε να παρέχεται σε όλες τις 
περιφέρειες ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, γεγονός που θα 
τονώσει σημαντικά την ικανότητα κάθε ανθρώπου να σκέφτεται με καινοτόμο και 
δημιουργικό τρόπο (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 16
Παράγραφος 1

1. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε να παρέχεται σε όλες τις 
περιφέρειες ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, γεγονός που θα 
τονώσει σημαντικά την ικανότητα των ανθρώπων να σκέφτονται με καινοτόμο και 
δημιουργικό τρόπο και θα εξασφαλίσει ισόρροπη προσωπική ανάπτυξη (τόσο 
πνευματική όσο και σωματική) (διαγραφή)·

Or. nl

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 17
Παράγραφος 2

2. (διαγραφή) καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν την ανάπτυξη 
περιφερειακών ακαδημαϊκών κέντρων και κέντρων επιστημονικής έρευνας και τη 
στενότερη συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να λαμβάνουν χώρα περισσότερες 
ανταλλαγές ερευνητών και φοιτητών και ευρύτερη πρόσβαση των ερευνητριών·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 18
Παράγραφος 2

2. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και καλεί τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να ενισχύσουν την ανάπτυξη περιφερειακών ακαδημαϊκών κέντρων και 
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κέντρων επιστημονικής έρευνας, ιδίως των εν δυνάμει κέντρων αριστείας σε 
περιφέρειες χαμηλού προφίλ στον χώρο της έρευνας, τη στενότερη συνεργασία 
μεταξύ τους, καθώς και τη σύνδεσή τους με παραδοσιακά κέντρα αριστείας της 
Ένωσης από πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες στον τομέα αυτόν, ώστε να λαμβάνουν 
χώρα περισσότερες ανταλλαγές ερευνητών και φοιτητών·

Or. el

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 19
Παράγραφος 2

2. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και καλεί τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να ενισχύσουν την ανάπτυξη περιφερειακών ακαδημαϊκών κέντρων και 
κέντρων επιστημονικής έρευνας και τη στενότερη συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να 
λαμβάνουν χώρα περισσότερες ανταλλαγές ερευνητών και φοιτητών, και η δικτύωσή 
τους με παρόμοιες δομές σε άλλες περιφέρειες και κράτη μέλη ή τρίτες χώρες·

Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 20
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ερευνητικά σχέδια τα 
πορίσματα των οποίων θα έχουν πρακτικές εφαρμογές, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο στην περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. pl

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 21
Παράγραφος 3

3. (διαγραφή) φρονεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός της γήρανσης 
της ευρωπαϊκής κοινωνίας και εκτιμά ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ενεργότερη 
συμμετοχή των ηλικιωμένων στα συναφή με την καινοτομία μέτρα, ώστε να 
αξιοποιούνται κατάλληλα οι γνώσεις και η εμπειρία τους·

Or. en
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Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 22
Παράγραφος 3

3. εφιστά την προσοχή του Συμβουλίου και της Επιτροπής στο γεγονός ότι, ενόψει 
(διαγραφή) της τρέχουσας δημογραφικής κατάστασης στην ΕΕ, και του γεγονότος ότι
η ευρωπαϊκή κοινωνία γηράσκει, πρέπει να ενθαρρυνθεί η ενεργότερη συμμετοχή 
των ηλικιωμένων στα συναφή με την καινοτομία μέτρα, ώστε να αξιοποιούνται 
κατάλληλα οι γνώσεις και η εμπειρία τους·

Or. fr

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 23
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, να λάβουν αποτελεσματικότερα μέτρα για τον "εντοπισμό" προικισμένων 
νέων και να τους δώσουν μια ευκαιρία να αναπτύξουν τις επιστημονικές και τις 
πνευματικές ικανότητές τους, καθώς επίσης να στηρίξουν ενεργά την πρόοδο των 
νέων ερευνητών 

Or. pl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 24
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. τονίζει ότι η δημογραφική αλλαγή δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή 
οικονομία· επικαλείται τις καινοτόμες δραστηριότητες στους τομείς της 
πληροφορικής και της ιατρικής, στη δομοτική, στην τηλεματική και σε μεγάλα 
τμήματα των τομέων υπηρεσιών, μεταφορών και περίθαλψης, καθώς και στον 
περιφερειακό σχεδιασμό· υπενθυμίζει ότι οι περισσότερες περιφερειακές και 
τοπικές αρχές διαθέτουν την απαραίτητη επιρροή προκειμένου να ασκήσουν
πολιτική στους εν λόγω τομείς·

Or. nl
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Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 25
Παράγραφος 4

4. προτείνει στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την Επιτροπή των Περιφερειών και τις 
περιφερειακές αρχές, με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση του πνεύματος 
καινοτομίας, να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των περιφερειακών και τοπικών 
κοινοτήτων μέσω μιας πολυδιάστατης εκστρατείας προκειμένου να ενισχυθεί ο 
διάλογος με την κοινωνία, και με τις επιχειρήσεις συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 
αρχή "από κάτω προς τα πάνω"·

Or. pl

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 26
Παράγραφος 5

5. εκτιμά ότι ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας στην ΕΕ 
είναι η απρόσκοπτη και δωρεάν (διαγραφή) ευρυζωνική πρόσβαση σε

(α)πληροφορίες διοικητικής φύσης (σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης), μεριμνώντας 
ώστε η διεκπεραίωση των περισσότερων διοικητικών διατυπώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των διατυπώσεων που αφορούν επιχειρήσεις, να γίνεται μέσω 
του Διαδικτύου, και 

(β)πληροφορίες οικονομικής, νομικής και πολιτιστικής φύσης, για τις οποίες ισχύει η 
υποχρέωση σεβασμού των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ευρύτερη 
διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών),

και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων σε αυτές τις πληροφορίες και να μεγιστοποιήσουν 
την πρόσβαση στην εργασία που βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) –γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για ανθρώπους που επιλέγουν να 
εργάζονται εξ αποστάσεως– καθώς και να διευκολύνουν την τηλεργασία και την 
ηλεκτρονική μάθηση εν γένει·

Or. en

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 27
Παράγραφος 5

5. εκτιμά ότι ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας στην ΕΕ 
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είναι η απρόσκοπτη και δωρεάν (διαγραφή) ευρυζωνική πρόσβαση σε

(α)πληροφορίες διοικητικής φύσης (σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης), μεριμνώντας 
ώστε η διεκπεραίωση των περισσότερων διοικητικών διατυπώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των διατυπώσεων που αφορούν επιχειρήσεις, να γίνεται μέσω 
του Διαδικτύου, και 

(β)πληροφορίες οικονομικής, νομικής και πολιτιστικής φύσης, για τις οποίες ισχύει η 
υποχρέωση σεβασμού των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ευρύτερη 
διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών),

και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων σε αυτές τις πληροφορίες και να μεγιστοποιήσουν 
την πρόσβαση στην εργασία που βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) – γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για ανθρώπους που αναγκάζονται, 
για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, να εργάζονται εξ αποστάσεως, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, των μορφωμένων μητέρων και των ατόμων με 
αναπηρίες·

Or. pl

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 28
Παράγραφος 5

5. εκτιμά ότι ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας στην ΕΕ 
είναι η απρόσκοπτη και δωρεάν –ή ιδιαίτερα φθηνή– ευρυζωνική πρόσβαση, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές θα έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, σε

(α)πληροφορίες διοικητικής φύσης (σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης), μεριμνώντας ώστε 
η διεκπεραίωση των περισσότερων διοικητικών διατυπώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των διατυπώσεων που αφορούν επιχειρήσεις, να γίνεται μέσω του Διαδικτύου, και 

(β)πληροφορίες οικονομικής, νομικής και πολιτιστικής φύσης, για τις οποίες ισχύει η 
υποχρέωση σεβασμού των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ευρύτερη 
διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών),

και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων σε αυτές τις πληροφορίες και να μεγιστοποιήσουν 
την πρόσβαση στην εργασία που βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ), και να διευκολύνουν την τηλεργασία όπου είναι απαραίτητη, επί 
παραδείγματι σε απομονωμένες αγροτικές περιοχές και για άτομα με αναπηρίες·
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Or. fr

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 29
Παράγραφος 5

5. εκτιμά ότι ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας στην 
ΕΕ είναι η απρόσκοπτη και δωρεάν –ή ιδιαίτερα φθηνή– ευρυζωνική πρόσβαση, ότι 
απομακρυσμένες, πολύ απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές θα έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο·

Or. fr

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 30
Παράγραφος 5

5. εκτιμά ότι ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας στην 
ΕΕ είναι η απρόσκοπτη και δωρεάν –ή ιδιαίτερα φθηνή– ευρυζωνική πρόσβαση, 
ιδίως των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 31
Παράγραφος 5

5. εκτιμά ότι ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας στην ΕΕ 
είναι η απρόσκοπτη και δωρεάν –ή ιδιαίτερα φθηνή– ευρυζωνική πρόσβαση σε

(α)πληροφορίες διοικητικής φύσης (σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης), μεριμνώντας 
ώστε η διεκπεραίωση των περισσότερων διοικητικών διατυπώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των διατυπώσεων που αφορούν επιχειρήσεις, να γίνεται μέσω 
του Διαδικτύου, και 

(β)πληροφορίες οικονομικής, νομικής και πολιτιστικής φύσης, για τις οποίες ισχύει η 
υποχρέωση σεβασμού των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ευρύτερη 
διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών),

και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων σε αυτές τις πληροφορίες και να μεγιστοποιήσουν 
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την πρόσβαση στην εργασία που βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) – γεγονός το οποίο μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της 
ανεργίας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ανθρώπους που αναγκάζονται, για 
προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, να εργάζονται εξ αποστάσεως, (διαγραφή)
άτομα με αναπηρίες και άτομα που παρέχουν φροντίδα·

Or. pl

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 32
Παράγραφος 5

5. εκτιμά ότι ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας στην ΕΕ 
είναι η απρόσκοπτη και δωρεάν –ή ιδιαίτερα φθηνή– ευρυζωνική πρόσβαση σε

(α)πληροφορίες διοικητικής φύσης (σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης), μεριμνώντας ώστε 
η διεκπεραίωση των περισσότερων διοικητικών διατυπώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των διατυπώσεων που αφορούν επιχειρήσεις, να γίνεται μέσω του Διαδικτύου, και 

(β)πληροφορίες οικονομικής, νομικής και πολιτιστικής φύσης, για τις οποίες ισχύει η 
υποχρέωση σεβασμού των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ευρύτερη 
διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών),

και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων σε αυτές τις πληροφορίες και να μεγιστοποιήσουν 
την πρόσβαση στην εργασία που βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) – γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για απομακρυσμένες, ορεινές ή 
νησιωτικές περιφέρειες της ΕΕ και για ανθρώπους που αναγκάζονται, για προσωπικούς 
ή επαγγελματικούς λόγους, να εργάζονται εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων, των μορφωμένων μητέρων και των ατόμων με αναπηρίες·

Or. el

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 33
Παράγραφος 5

5. εκτιμά ότι ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας στην ΕΕ 
είναι η απρόσκοπτη και δωρεάν –ή ιδιαίτερα φθηνή– ευρυζωνική πρόσβαση σε

(α) πληροφορίες διοικητικής φύσης (σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης), μεριμνώντας 
ώστε η διεκπεραίωση των περισσότερων διοικητικών διατυπώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των διατυπώσεων που αφορούν επιχειρήσεις, να γίνεται μέσω 
του Διαδικτύου, και 
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(β) πληροφορίες οικονομικής, νομικής και πολιτιστικής φύσης, για τις οποίες ισχύει η 
υποχρέωση σεβασμού των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ευρύτερη 
διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών),

και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων σε αυτές τις πληροφορίες και να μεγιστοποιήσουν 
την πρόσβαση στην εργασία που βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) – γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για ανθρώπους που αναγκάζονται, 
για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, να εργάζονται εξ αποστάσεως, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, των μορφωμένων μητέρων και των ατόμων με 
αναπηρίες· ταυτόχρονα, δεδομένης της αναντίρρητης αποτελεσματικότητας της 
ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο, προτρέπει την Επιτροπή να επιλύσει τις 
εντάσεις που προκύπτουν στην πράξη μεταξύ της πολιτικής ανταγωνισμού και της
πολιτικής κρατικών ενισχύσεων αφενός, και της υποστήριξης τέτοιων σχεδίων από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία, αφετέρου·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 34
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. προτρέπει τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, σε συνεργασία με τομεακά 
όργανα - όπως το εμπορικό επιμελητήριο και άλλα κέντρα πληροφόρησης - να 
συγκροτήσουν κοινές υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης· τονίζει ότι αυτό μπορεί να 
γίνει χωρίς τη δαπάνη περαιτέρω πόρων μέσω της αναμόρφωσης των δικτύων
πληροφοριών· επισημαίνει, τέλος, ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο επιχειρήσεις και 
ιδρύματα ερευνών μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες μέσω μονοαπευθυντικής 
διαδικασίας σχετικά με την καινοτομία, την έρευνα και την πολιτική περιφερειακής 
ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο·

Or. nl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 35
Παράγραφος 6

6. εκτιμά ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η καινοτομία σε ολόκληρη την Κοινότητα, είναι 
σημαντικό να υποστηριχθούν ευρέως οι συναφείς με τις εφευρέσεις δραστηριότητες 
και, κατ’ επέκταση, οι συναφείς με τις ευρεσιτεχνίες και την αδειοδότηση 
δραστηριότητες και καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις προσπάθειες για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού διπλώματος 



PE 384.448v01-00 14/32 AM\650823EL.doc

EL

ευρεσιτεχνίας και για τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
(στρατηγική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), ώστε να δοθούν συνολικές 
λύσεις στον τομέα αυτόν, οι οποίες θα στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε ευρωπαϊκά 
πρότυπα·

Or. pl

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 36
Παράγραφος 6

6. εκτιμά ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η καινοτομία σε ολόκληρη την Κοινότητα, είναι 
σημαντικό να υποστηριχθούν ευρέως οι συναφείς με τις εφευρέσεις, τις ευρεσιτεχνίες 
και την αδειοδότηση δραστηριότητες και καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να επιταχύνουν τις προσπάθειες για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας και για τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας (στρατηγική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), και να 
καταπολεμήσουν σθεναρά και αποτελεσματικά την παραποίηση, ώστε να δοθούν 
συνολικές λύσεις στον τομέα αυτόν, οι οποίες θα στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε 
ευρωπαϊκά πρότυπα·

Or. fr

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 37
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. επισημαίνει ότι τα μέτρα ανάπτυξης και καινοτομίας άπτονται επίσης της μη 
τεχνολογικής, οργανωτικής και συναφούς με τις υπηρεσίες καινοτομίας· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι το Συμβούλιο για την "Ανταγωνιστικότητα" της 5ης Δεκεμβρίου 
2006 αποφάσισε να καταρτίσει ένα καθοδηγητικό έγγραφο πολιτικής για τη συναφή 
με τις υπηρεσίες καινοτομία και τη μη τεχνολογική καινοτομία· καλεί την Επιτροπή 
να συμπεριλάβει σε αυτήν τη διαδικασία τους ενδιάμεσους επιχειρηματικούς 
οργανισμούς των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων· καλεί τις περιφέρειες να 
εισαγάγουν μέτρα για τη στήριξη της μη τεχνολογικής καινοτομίας·

Or. fr
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 38
Παράγραφος 7

7. εκτιμά ότι οι θύλακες καινοτομίας και τα κέντρα αριστείας (διαγραφή) είχαν μέχρι 
σήμερα καλά αποτελέσματα και ότι αυτά πρέπει να συμπληρωθούν από τα 
συμπεράσματα της έκθεσης "Δημιουργία μιας καινοτόμου Ευρώπης" όπως έπραξε 
η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της "Κάνοντας τη γνώση πράξη: Μια στρατηγική 
καινοτομίας ευρείας βάσης για την ΕΕ (COM(2006)0502)· θεωρεί ότι θα πρέπει 
επίσης να εξεταστούν τα συμπεράσματα της προαναφερθείσας έκθεσης της 
Επιτροπής για τα αποτελέσματα της περιφερειακής εμπειρίας 15 χρόνων με 
καινοτόμες στρατηγικές και δράσεις (όπως το "δελτίο καινοτομίας") και επίσης οι 
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Έρευνα στην 
προαναφερθείσα τελική έκθεσή της (επενδύοντας περισσότερο στην περιφερειακή 
πολιτική έρευνας και καινοτομίας και διενεργώντας ελέγχους περιφερειακής 
καινοτομίας στις περιφέρειες), και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την ανάπτυξη θυλάκων ως μέσο δημιουργίας δεσμών μεταξύ 
επιστημονικών ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών κέντρων, επιχειρήσεων και 
τοπικών κοινοτήτων·

Or. nl

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 39
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. θεωρεί ότι μια δυναμική ανάπτυξη της καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως 
σε τομείς παραδοσιακών ή επί μέρους κλάδων, θα μπορούσε να αποτελέσει 
αποτελεσματικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των μετεγκαταστάσεων και την 
ενθάρρυνση της περιφερειακής απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 40
Παράγραφος 8

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία δημιουργώντας ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες που θα διευκολύνουν τη συγκέντρωση καινοτόμων 
δραστηριοτήτων μέσω της καλλιέργειας διασυνοριακών και διαπεριφερειακών 
δεσμών μεταξύ της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων και των οικονομικών 
παραγόντων και των φορέων επιστημονικής έρευνας·
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Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 41
Παράγραφος 9

9. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σύμφωνα με το 7ο
πρόγραμμα πλαίσιο έχουν αυξηθεί περίπου κατά 40%· τονίζει, ωστόσο, ότι το 
τρέχον επίπεδο δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι επικίνδυνα 
χαμηλό και ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που προορίζονται για τον 
συγκεκριμένο σκοπό δεν είναι διόλου ικανοποιητικές, και καλεί τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν σημαντικά το ποσοστό των συναφών δαπανών επί του συνόλου του 
ΑΕγχΠ, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο το ταχύτερο δυνατόν·

Or. pl

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 42
Παράγραφος 9

9. τονίζει ότι το τρέχον επίπεδο δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη είναι επικίνδυνα 
χαμηλό και ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που προορίζονται για τον 
συγκεκριμένο σκοπό δεν είναι διόλου ικανοποιητικές, και καλεί τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν σημαντικά το ποσοστό του ΑΕγχΠ που δαπανούν για Ε&Α τόσο σε εθνικό 
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο το ταχύτερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 43
Παράγραφος 9

9. τονίζει ότι το τρέχον επίπεδο δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη είναι επικίνδυνα 
χαμηλό και ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που προορίζονται για τον 
συγκεκριμένο σκοπό δεν είναι διόλου ικανοποιητικές, και καλεί τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν σημαντικά το ποσοστό των συναφών δαπανών επί του συνόλου του 
ΑΕγχΠ, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο το ταχύτερο δυνατόν, και 
εφιστά την προσοχή στην ανάγκη συνετής χρήσης των χρημάτων, σύμφωνα με τον 
σκοπό για τον οποίο προορίζονται·

Or. pl
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 44
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. θεωρεί τη διαρθρωτική χρηματοδότηση θεμελιώδες μέσο ενίσχυσης της 
ικανότητας καινοτομίας και μείωσης των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των 
περιφερειών και προτείνει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
διαρθρωτική χρηματοδότηση που προορίζεται για έρευνα και ανάπτυξη·

Or. pl

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 45
Παράγραφος 10

10. θεωρεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ως νέα ευκαιρία που θα συμβάλει 
στην αποτροπή της "διαρροής εγκεφάλων" και θα δώσει σε ταλαντούχους ευρωπαίους 
ερευνητές μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επιστημονική έρευνα στο 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο, και ως πηγή ενδεχόμενης στήριξης των περιφερειακών 
ινστιτούτων επιστημονικής έρευνας· καλεί επομένως το Συμβούλιο, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαδικασίες για τη σύσταση του ΕΙΤ, ενισχύοντας
έτσι την ανταγωνιστικότητα και τις δυνατότητες της Κοινότητας στο "τρίγωνο της 
γνώσης" που απαρτίζεται από την καινοτομία, την έρευνα και την εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 46
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας θα πρέπει να στηρίξει τα κέντρα 
ερευνών, ιδίως στις περιφέρειες του στόχου 1, στις οποίες η καινοτομία μπορεί να 
συμβάλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση των αναπτυξιακών ανισοτήτων·

Or. pl
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Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 47
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. ενθαρρύνει την Κοινότητα και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν 
στρατηγικές για τη δημιουργία μιας ανοιχτής, κοινής και ανταγωνιστικής αγοράς 
εργασίας για ερευνητές, προσφέροντάς τους ελκυστικές προοπτικές σταδιοδρομίας, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως κινήτρων κινητικότητας·

Or. pl

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 48
Τίτλος μεταξύ της παραγράφου 10 και της παραγράφου 11

(διαγραφή) Χρηματοπιστωτικά και διοικητικά εργαλεία

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 49
Παράγραφος 11

11. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
στηρίξουν ενεργά (μεταξύ άλλων, με μέτρα για τη σύγκλιση των διοικητικών 
διαδικασιών (διαγραφή)) τις ΜΜΕ, καθώς συνιστούν το πλέον δημιουργικό και 
δυναμικό μέσο για τεχνολογική και οργανωτική καινοτομία, ενισχύοντας έτσι 
ενδεχομένως την οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και βελτιώνοντας την 
κατάσταση στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 50
Παράγραφος 11

11. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
στηρίξουν ενεργά (μεταξύ άλλων, με μέτρα για τη σύγκλιση των διοικητικών 
διαδικασιών και του φορολογικού συστήματος ή μέσα από τις διαδικασίες των 
δημόσιων προμηθειών) τις ΜΜΕ, καθώς συνιστούν το πλέον δημιουργικό και 



AM\650823EL.doc 19/32 PE 384.448v01-00

EL

δυναμικό μέσο για τεχνολογική και οργανωτική καινοτομία, ενισχύοντας έτσι 
ενδεχομένως την οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και βελτιώνοντας την 
κατάσταση στην αγορά εργασίας·

Or. el

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 51
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για μια πραγματική στρατηγική στήριξης σε 
ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, για να συνεργαστούν οι μικρές επιχειρήσεις και οι 
μικροεπιχειρήσεις και βιοτεχνίες με δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ερευνών με 
στόχο τη χρησιμοποίηση των ικανοτήτων καινοτομίας των εν λόγω επιχειρήσεων, 
ιδίως σε χαμηλή και μεσαία τεχνολογία·

Or. fr

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 52
Παράγραφος 12 β (νέα)

12β. καλεί τις περιφέρειες να καλλιεργήσουν και να ενισχύσουν την εν λόγω συνεργασία, 
να ενθαρρύνουν τη διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία και να 
απλουστεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διοικητικές διαδικασίες 
χρηματοδότησης·

Or. fr

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 53
Παράγραφος 12

12. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενισχύσουν και να στηρίξουν την 
περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των κέντρων επιστημονικής έρευνας, της 
κοινωνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους – μικρών, μεσαίων και 
μεγάλων·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 54
Παράγραφος 12

12. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενισχύσουν και να στηρίξουν την 
περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των κέντρων επιστημονικής έρευνας και των 
επιχειρήσεων κάθε μεγέθους – μικρών, μεσαίων και μεγάλων· καλεί τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να θεωρήσουν την αρχή της Ανοιχτής 
Καινοτομίας (συνεργασία ανάμεσα στη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και την κυβέρνηση
στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας μέσω ομαδοποίησης) μια κινητήριο 
δύναμη για την καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. nl

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 55
Παράγραφος 12

12. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενισχύσουν και να στηρίξουν την 
περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των κέντρων επιστημονικής έρευνας και των 
επιχειρήσεων κάθε μεγέθους – μικρών, μεσαίων και μεγάλων, με στόχο την ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των δαπανών σε επιστημονική έρευνα και τη 
διασφάλιση ότι μετουσιώνεται σε εφευρέσεις που προάγουν την ανάπτυξη·

Or. pl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 56
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. συνιστά οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναλάβουν καινοτόμο 
δράση η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον τομέα των υπηρεσιών με την ευρεία 
έννοια του όρου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών·

Or. pl
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Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 57
Παράγραφος 13

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. pl

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 58
Παράγραφος 13

13. προτρέπει τα κράτη μέλη, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής 
προώθησης της καινοτομίας στις περιφέρειες, να κάνουν συνετή χρήση της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής και των διαθέσιμων  
κεφαλαίων στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου και του προγράμματος 
πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (2007-2013)· προς τούτο, 
ζητεί τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα να συμπεριλάβουν σαφώς μεταξύ 
των προτεραιοτήτων τους τόσο τη στήριξη για καινοτομία στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τις βιοτεχνίες όσο και την ανάπτυξη συνοδευτικών και 
συμβουλευτικών μηχανισμών που έχουν συσταθεί από τους αντιπροσωπευτικούς 
ενδιάμεσους επιχειρηματικούς οργανισμούς τους·

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 59
Παράγραφος 13

13. προτρέπει τα κράτη μέλη, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής 
προώθησης της καινοτομίας στις περιφέρειες, να κάνουν συνετή χρήση της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής και των διαθέσιμων 
κεφαλαίων στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου και του πρώτου 
προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

Or. nl
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 60
Παράγραφος 13

13. προτρέπει τα κράτη μέλη, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής 
προώθησης της καινοτομίας στις περιφέρειες, να κάνουν συνετή χρήση της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής και των διαθέσιμων 
κεφαλαίων στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και του 
πρώτου προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

Or. el

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 61
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι, η γραφειοκρατία (διαγραφή) πρέπει να μειωθεί δραστικά, σε συμφωνία 
και με την ισχυρή κοινωνική πίεση που ασκείται στο συγκεκριμένο θέμα, και καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν την κοινοτική, εθνική, 
περιφερειακή και τοπική νομοθεσία υπό αυτήν την οπτική γωνία και να προβούν σε 
εκτεταμένες απλοποιήσεις και, όπου είναι δυνατό, να τυποποιήσουν τις διοικητικές 
διαδικασίες, ιδίως εκείνες που αφορούν την έναρξη και την άσκηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων (ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης)·

Or. pl

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 62
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι, η γραφειοκρατία –η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με την αποτελεσματική 
διοίκηση– πρέπει να μειωθεί δραστικά, σε συμφωνία και με την ισχυρή κοινωνική 
πίεση που ασκείται στο συγκεκριμένο θέμα, και καλεί την Επιτροπή (διαγραφή) να 
αναθεωρήσει την κοινοτική νομοθεσία και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν την
εθνική και τοπική νομοθεσία υπό αυτήν την οπτική γωνία και να προβούν σε 
εκτεταμένες απλοποιήσεις και, όπου είναι δυνατό, να τυποποιήσουν τις διοικητικές 
διαδικασίες, ιδίως εκείνες που αφορούν την έναρξη και την άσκηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων (ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης)·

Or. en
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 63
Παράγραφος 15

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. pl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 64
Παράγραφος 15

15. είναι της άποψης ότι πρέπει να υποστηρίζεται θεσμικά το έργο των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών για την προώθηση της καινοτομίας, και προτείνει στα κράτη 
μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο εκχώρησης στις εν λόγω αρχές, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όσο το δυνατόν περισσότερων καθηκόντων και εξουσιών 
καθώς και κατάλληλων μέσων αυτοχρηματοδότησης, επιχορηγήσεων ή μη 
επιστρεπτέων ενισχύσεων, διευκολύνοντας έτσι τις προσπάθειες εξεύρεσης των 
βέλτιστων δυνατών λύσεων για τους ντόπιους κατοίκους, και παραπέμπει τα κράτη 
μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για 
τις κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή το 2005·

Or. nl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 65
Παράγραφος 16

16. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, στο πλαίσιο της 
αναζήτησης τρόπων για την υλοποίηση επενδύσεων και έργων που προωθούν την 
καινοτομία, να αξιοποιούν περισσότερο λύσεις που προωθούν τις συμπράξεις μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα να εφαρμόζουν τις καλές πρακτικές 
που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες ή περιφέρειες·

Or. pl
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 66
Παράγραφος 16

16. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές, στο πλαίσιο της αναζήτησης 
τρόπων για την υλοποίηση επενδύσεων και έργων που προωθούν την καινοτομία, να 
προαγάγουν και να αξιοποιούν περισσότερο λύσεις που προωθούν τις συμπράξεις 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα να εφαρμόζουν τις καλές 
πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες ή περιφέρειες·

Or. pl

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 67
Παράγραφος 16

16. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές, στο πλαίσιο της αναζήτησης 
τρόπων για την υλοποίηση επενδύσεων και έργων που προωθούν την καινοτομία, να 
αξιοποιούν περισσότερο λύσεις που προωθούν τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα να εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν 
αναπτυχθεί σε άλλες χώρες ή περιφέρειες, με τη σχέση κόστους-ωφέλειας ως ένα 
από τα καθοριστικά κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 68
Παράγραφος 16

16. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές, στο πλαίσιο της αναζήτησης 
τρόπων για την υλοποίηση επενδύσεων και έργων που προωθούν την καινοτομία, να 
αξιοποιούν περισσότερο λύσεις που προωθούν τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα να εφαρμόζουν τις καλές πρακτικές που έχουν 
αναπτυχθεί σε άλλες χώρες ή περιφέρειες· όσον αφορά τις ΜΜΕ, προτρέπει την 
Επιτροπή να επιλύσει τις ενδεχόμενες εντάσεις μεταξύ της πολιτικής για τα 
διαρθρωτικά ταμεία και της πολιτικής ανταγωνισμού και να αποσαφηνίσει το 
νομικό πλαίσιο·

Or. en
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Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 69
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το τρέχον σύστημα επιχειρηματικών κεφαλαίων δεν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες χρηματοδότησης και καινοτομίας των μικρών 
επιχειρήσεων και των μικροεπιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά τη μη τεχνολογική 
καινοτομία· καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων να καθορίσουν μεθόδους χρηματοδότησης που 
ενδείκνυνται για τις εν λόγω επιχειρήσεις και βιοτεχνίες, προσαρμόζοντας τα 
επιχειρηματικά κεφάλαια ή σχεδιάζοντας, εάν είναι απαραίτητο, άλλα καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα· επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία JEREMIE δεν πρέπει να 
περιορίζεται στη στήριξη της καινοτομίας μόνο υψηλής τεχνολογίας, και καλεί τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες να μεριμνήσουν ώστε να στηρίζει επίσης την 
καινοτομία σε χαμηλή και μέση τεχνολογία, και την οργανωτική και συναφή με τις 
υπηρεσίες καινοτομία σε μικρές επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 70
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να μην εστιάσουν 
την προσοχή τους μόνο σε σημαντικά σχέδια και κέντρα αριστείας, αλλά και σε 
μικρότερα σχέδια σε λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες και να προβλέψουν
προσαρμοσμένους μηχανισμούς μικροπίστωσης·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 71
Νέος τίτλος μετά την παράγραφο 17 α (νέα) και την παράγραφο 17 β (νέα)

Οικονομική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική

Or. en
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 72
Παράγραφος 17 β (νέα)

17β. θεωρεί ότι η υφιστάμενη οικονομία "μίας χρήσης" που βασίζεται στα ορυκτά 
καύσιμα, απλώς δεν θα διατηρήσει την οικονομική πρόοδο και ότι η πρόκληση που 
αντιμετωπίζει η καινοτομία είναι να συμβάλει στη μετάβαση από την παλαιά 
οικονομία σε μια νέα που θα αντλεί την ενέργειά της σε μεγάλο βαθμό από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το σύστημα μεταφορών της θα αξιοποιεί 
αποδοτικότερα τις δυνατότητες των διατροπικών συνδυασμών και η οποία θα 
επαναχρησιμοποιεί και θα ανακυκλώνει·

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 73
Παράγραφος 18

18. αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ της καινοτομίας και της ταχείας και ασφαλούς 
κυκλοφορίας των προσώπων και των εμπορευμάτων, η οποία προϋποθέτει τη 
συμμετοχή των περιφερειακών κοινοτήτων όσον αφορά την παροχή οδικών 
υποδομών και υποδομών μεταφορών, και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές αρχές να είναι καινοτόμες από τεχνικής και οργανωτικής άποψης στον 
τομέα των μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες μεταφορές σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. pl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 74
Παράγραφος 18

18. αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ της καινοτομίας και της ταχείας και ασφαλούς 
κυκλοφορίας των προσώπων και των εμπορευμάτων, η οποία προϋποθέτει τη 
συμμετοχή των περιφερειακών κοινοτήτων όσον αφορά την παροχή υποδομών 
μεταφορών, και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να είναι καινοτόμες από τεχνικής και οργανωτικής άποψης στον τομέα των 
μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες μεταφορές σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. pl
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 75
Παράγραφος 19

19. χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
εξετάζουν τα ενεργειακά προβλήματα της Ευρώπης και, έχοντας υπόψη ότι η 
ενεργειακή πολιτική εμπίπτει, καταρχήν, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι 
επηρεάζει σημαντικά την καινοτομία στους κόλπους της οικονομίας, καλεί τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν τις περιφερειακές πτυχές αυτής της πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στον τομέα της ενέργειας, με γνώμονα να 
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τον εξορθολογισμό της χρήσης της 
ενέργειας και την παραγωγή "καθαρής" ενέργειας αξιοποιώντας τα γεωλογικά 
χαρακτηριστικά και τις τοπικές πηγές ενέργειας και προωθώντας την κατασκευή 
ενεργειακά έξυπνων κτιρίων· τονίζει τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης και του 
μάρκετινγκ καινοτόμου αειφόρου ενεργειακού εφοδιασμού και περιφερειακής 
ανάπτυξης· τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν εν προκειμένω οι ΜΜΕ·

Or. nl

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 76
Τίτλος μεταξύ της παραγράφου 19 και της παραγράφου 20

Αστικές και αγροτικές περιοχές (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 77
Παράγραφος 20

20. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τις 
πόλεις, να προωθήσουν μια ουσιαστική πολιτική εδαφικής συνοχής· θεωρεί ότι 
αυτή πρέπει να προσανατολίζεται προς την ανάπτυξη της καινοτομίας στις 
περιφερειακές οικονομίες, η οποία θα ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας της 
Κοινότητας·

Or. nl
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Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 78
Παράγραφος 20

20. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μείωση του 
πληθυσμού που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές λόγω των διαρθρωτικών 
μειονεκτημάτων τους, να εφαρμόσουν με αποτελεσματικότερο τρόπο 
διαπεριφερειακή αντισταθμιστική πολιτική συμβάλλοντας στην εξάλειψη αυτών των 
διαρθρωτικών μειονεκτημάτων και αξιοποιώντας όσο το δυνατόν καλύτερα τις 
τοπικές συνθήκες και τα τοπικά πλεονεκτήματα με στόχο την ενίσχυση της
ικανότητας καινοτομίας τους και την επίτευξη ουσιαστικής εδαφικής συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 79
Παράγραφος 20

20. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μείωση 
του πληθυσμού που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές λόγω, μεταξύ άλλων, της 
οικονομικής υστέρησης, να εφαρμόσουν με αποτελεσματικότερο τρόπο 
διαπεριφερειακή αντισταθμιστική πολιτική αξιοποιώντας όσο το δυνατόν καλύτερα 
τις τοπικές συνθήκες και τα τοπικά πλεονεκτήματα με στόχο την επίτευξη 
ουσιαστικής εδαφικής συνοχής, η οποία θα ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας της 
Κοινότητας·

Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 80
Παράγραφος 20

20. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μείωση του 
πληθυσμού που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές λόγω της οικονομικής 
υστέρησης και της ανεργίας, να εφαρμόσουν με αποτελεσματικότερο τρόπο 
διαπεριφερειακή αντισταθμιστική πολιτική αξιοποιώντας όσο το δυνατόν καλύτερα 
τις τοπικές συνθήκες και τα τοπικά πλεονεκτήματα με στόχο την επίτευξη 
ουσιαστικής εδαφικής συνοχής, η οποία θα ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας της 
Κοινότητας·

Or. pl
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 81
Παράγραφος 21

21. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής, των κρατών μελών και των περιφερειακών αρχών 
στο γεγονός ότι, για να καταστεί δυνατή η διαμόρφωση φιλικού για την καινοτομία 
περιβάλλοντος, οι άνθρωποι πρέπει να έχουν καλές συνθήκες διαβίωσης, γεγονός που 
σημαίνει εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας, υγειονομικής περίθαλψης και 
περιβαλλοντικής προστασίας, αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης, πρόσβασης σε
εκπαίδευση, πολιτισμό και υπηρεσίες, κλπ.·

Or. pl

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 82
Παράγραφος 23

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις καινοτόμες και φιλικές προς 
το περιβάλλον δράσεις (οικο-καινοτομία) συμβάλλοντας στην αειφόρο περιφερειακή 
ανάπτυξη, ιδίως τη δημιουργία των γενικών προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν στις 
ΜΜΕ να συμβάλουν σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω των 
δυνατοτήτων τους για οικο-καινοτομία στο πεδίο επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας·

Or. fr

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 83
Παράγραφος 23

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις καινοτόμες και φιλικές προς 
το περιβάλλον δράσεις (οικο-καινοτομία) συμβάλλοντας στην αειφόρο περιφερειακή 
ανάπτυξη προκειμένου να υλοποιήσει τη νέα στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης που 
εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2006·

Or. en
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 84
Παράγραφος 24 α (νέα)

24a. χαιρετίζει το άνοιγμα που παραχωρήθηκε στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 
βιοτεχνίες στη "Στρατηγική καινοτομίας ευρείας βάσης για την ΕΕ", εκφράζει,
ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν προταθεί επιχειρησιακά μέτρα 
για αυτές· συνεπώς, καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνούν ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των εν λόγω 
επιχειρήσεων στις δέκα προτεραιότητες της στρατηγικής, και ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ειδικό πρόγραμμα για την 
ανάπτυξη καινοτομίας με την ευρύτερη έννοια σε αυτές τις επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως του πεδίου επιχειρηματικής τους δραστηριότητας·

Or. fr

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 85
Παράγραφος 25

25. χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα η Επιτροπή στον τομέα της 
αξιολόγησης της πολιτικής για την καινοτομία σε επίπεδο κρατών μελών (π.χ. την 
έκθεση προόδου για την καινοτομία στην Ευρώπη) και την καλεί να μελετά 
συστηματικά το επίπεδο ανάπτυξης των περιφερειών, χρησιμοποιώντας τους πλέον 
αντικειμενικούς διαθέσιμους δείκτες καινοτομίας· προτείνει να περιληφθούν οι 
συναφείς μελέτες και αξιολογήσεις στην τέταρτη περιοδική έκθεση για τη συνοχή η 
οποία είναι επί του παρόντος υπό σύνταξη·

Or. pl

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 86
Παράγραφος 25

25. χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα η Επιτροπή στον τομέα της 
αξιολόγησης της πολιτικής για την καινοτομία σε επίπεδο κρατών μελών (π.χ. την 
έκθεση προόδου για την καινοτομία στην Ευρώπη) και την καλεί να μελετά 
συστηματικά τις περιφέρειες, χρησιμοποιώντας τους πλέον αντικειμενικούς 
διαθέσιμους δείκτες καινοτομίας· προτείνει να περιληφθούν οι συναφείς μελέτες και 
αξιολογήσεις, καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές, στην τέταρτη περιοδική έκθεση για 
τη συνοχή η οποία είναι επί του παρόντος υπό σύνταξη·

Or. el
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 87
Παράγραφος 28

28. καλεί την Επιτροπή να προβεί, από κοινού και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειές τους, τις δημοτικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, σε 
ενδιάμεση αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στις περιφέρειες όσον 
αφορά την κοινοτική πολιτική για την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 88
Παράγραφος 28

28. καλεί την Επιτροπή να προβεί, από κοινού με τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις 
πόλεις σε ενδιάμεση αναθεώρηση της πολιτικής συνοχής και των κοινοτικών 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος που 
έχει σημειωθεί στις περιφέρειες όσον αφορά την κοινοτική πολιτική για την 
καινοτομία·

Or. nl

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 89
Παράγραφος 28

28. καλεί την Επιτροπή να προβεί, από κοινού με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, σε 
ενδιάμεση αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στις περιφέρειες όσον 
αφορά την κοινοτική πολιτική για την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 90
Παράγραφος 28 α (νέα)

28a. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι η τέταρτη έκθεση για τη συνοχή
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πρέπει να χρησιμεύσει επίσης για τη βελτίωση της πολιτικής συνοχής στο μέλλον· 
επικαλείται επίσης την "εδαφική ατζέντα της ΕΕ" ("EU Territorial Agenda") η 
οποία αναμένεται να οριστεί το 2007· τονίζει ότι αυτό το έγγραφο πολιτικής 
αποσκοπεί στο να παρουσιάσει νέες και προοδευτικές αντιλήψεις περί εδαφικής 
ανάπτυξης (ειδικά στους τομείς της περιφερειακής και της αστικής ανάπτυξης, τη 
χρήση της "κρίσιμης μάζας" για περιφερειακούς ομίλους και μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση για τις περιφέρειες) και χρησιμοποιεί επίσης τον πολιτισμό ως βοήθεια 
για την περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. nl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 91
Παράγραφος 28 β (νέα)

28β. τονίζει ότι η παρούσα έκθεση συντελεί στο να καταδείξει το ενδιαφέρον που έχουν 
πόλεις και περιφέρειες για την περιφερειακή ανάπτυξη και μεγέθυνση· θεωρεί ότι η 
εν λόγω έκθεση πρέπει να συμβάλει στη συζήτηση για την ετήσια υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με τις απαιτήσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Λισαβόνας·

Or. nl


