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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί χρήσιμη τη
συμμετοχή των περιφερειών στην εκπόνηση και την εφαρμογή των εθνικών
προγραμμάτων μεταρρύθμισης και καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν μια παρόμοια
συμμετοχή, και συγκεκριμένα με την καλύτερη προσαρμογή των προγραμμάτων 
αυτών σε τοπικό επίπεδο, μέσω εντατικού διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής, των 
κρατών μελών και των περιφερειών, με σαφέστερη και πλέον αποκεντρωμένη 
κατανομή αρμοδιοτήτων και με μεγαλύτερη αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο των 
περιφερειών·

Or. fr

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί χρήσιμη τη 
συμμετοχή των περιφερειών στην εκπόνηση και την εφαρμογή των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρύθμισης και καλεί τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν τις 
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πληροφορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για εθνικά προγράμματα 
μεταρρύθμισης, να εγγυηθούν μια έγκαιρη συμμετοχή, καθώς επίσης να 
διεξαγάγουν δημόσια διαβούλευση· 

Or. de

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί χρήσιμη τη 
συμμετοχή των περιφερειών, παράλληλα με τις πόλεις, στην εκπόνηση και την 
εφαρμογή των προσανατολισμένων στην καινοτομία εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την άποψη αυτή·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. αναγνωρίζει ως μοναδική προστιθέμενη αξία της περιφερειακής πολιτικής την 
εφαρμογή των στόχων της Λισαβόνας· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι για την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 η ΕΕ - 15 καλείται να διαθέσει το 60% των 
δαπανών που αφορούν το στόχο της σύγκλισης των διαρθρωτικών ταμείων και το
75% των δαπανών που προορίζονται για τον στόχο της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης για την επίτευξη των στόχων της 
Ατζέντας της Λισαβόνας· επισημαίνει ότι το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την 
έρευνα και την ανάπτυξη και το πρώτο πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, που εστιάζονται επίσης στους στόχους της 
Λισαβόνας, υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα του ρόλου των περιφερειών στα 
προγράμματά τους· υπογραμμίζει ότι (διαγραφή) η στρατηγική καινοτομίας θα 
μπορεί να τεθεί καλύτερα σε εφαρμογή σε περιφερειακό επίπεδο με τη στενή 
συνεργασία της βιομηχανίας, με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ, 
των κέντρων εκπαίδευσης και των τεχνολογικών πόλων, με τη συμμετοχή -σε 
εταιρική βάση- της αστικής κοινωνίας·

Or. en
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Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2

2. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να υποστηρίξουν καινοτόμα 
σχέδια που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις και να επεκτείνουν τις εταιρικές 
σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ,
των πανεπιστημίων, των κέντρων εκπαίδευσης και των τεχνολογικών πόλων, με τη 
συμμετοχή -σε εταιρική βάση- της αστικής κοινωνίας·

Or. sk

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει ότι όλα τα επίπεδα λήψεως αποφάσεων διαδραματίζουν έναν 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας (διαγραφή). Η απαιτούμενη 
στρατηγική καινοτομίας θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή, λ.χ., σε περιφερειακό 
επίπεδο μέσω αμοιβαίων δράσεων και διαδικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων, 
κυρίως των ΜΜΕ, των κέντρων εκπαίδευσης και των τεχνολογικών πόλων, σε 
συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών της αστικής κοινωνίας (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση της καινοτομίας, στο μέτρο όπου σε αυτό ακριβώς το επίπεδο, η 
στρατηγική καινοτομίας θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή με τη συμμετοχή των 
επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ, των πανεπιστημίων, και των κέντρων εκπαίδευσης 
& τεχνολογίας, με τη συμμετοχή -σε εταιρική βάση- της αστικής κοινωνίας·

Or. en
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Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση και εφαρμογή της καινοτομίας, στο μέτρο όπου σε αυτό ακριβώς το 
επίπεδο, η στρατηγική καινοτομίας θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή με τη συμμετοχή 
των επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ, των κέντρων εκπαίδευσης και των 
τεχνολογικών πόλων, με τη συμμετοχή -σε εταιρική βάση- της αστικής κοινωνίας·

Or. pl

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3

διαγράφεται

Or. sk

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε οι ΜΜΕ (μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις) να καταστεί δυνατόν να συμμετάσχουν περισσότερο στην έρευνα και 
την ανάπτυξη και να τους παρασχεθεί η δυνατότητα εφαρμογής των 
αποτελεσμάτων· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τις 
δυνατότητες των κρατικών ενισχύσεων και να διασφαλίσουν επενδύσεις για την 
εφαρμογή καινοτομιών μέσω μικροκεφαλαίων και κεφαλαίων επιχειρηματικού 
κινδύνου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν 
περιέχει καμία συγκεκριμένη πρόταση σχετικά·

Or. de

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση, έτσι ώστε οι ΜΜΕ (μικρομεσαίες
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επιχειρήσεις) να καταστεί δυνατόν να συμμετάσχουν περισσότερο στην έρευνα και την
ανάπτυξη και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής 
"Κάνοντας τη γνώση πράξη: μια στρατηγική καινοτομίας ευρείας βάσης για την ΕΕ" 
δεν περιέχει καμία συγκεκριμένη πρόταση σχετικά·

Or. pl

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε οι ΜΜΕ (μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις) να καταστεί δυνατόν να συμμετάσχουν περισσότερο στην έρευνα και 
την ανάπτυξη και στη δημιουργία επιστημονικών, τεχνολογικών πάρκων και 
συμπράξεων, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η παρούσα ανακοίνωση 
δεν περιέχει καμία συγκεκριμένη πρόταση σχετικά·

Or. en

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 13
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει πιλοτικά σχέδια που θα συνδέουν 
την καινοτομία με την κοινωνική οικονομία και τις τοπικά περιθωριοποιημένες 
κοινότητες με τα οποία θα αυξηθεί η συμμετοχή σε κοινοτικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 14
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατες εταιρείες 
κατά την εκτίμηση κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου, και τονίζει τη 
σπουδαιότητα φορολογικών και άλλων κινήτρων στο πλαίσιο αυτό·

Or. en
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Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 15
Παράγραφος 3 β (νέα)

3b. καλεί την Επιτροπή να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τις ΜΜΕ σχετικά με την
ανάγκη συμμόρφωσης με τους στόχους του Κυότο, βοηθώντας τες, όποτε κρίνεται 
αναγκαίο, να αντιμετωπίσουν τις σχετικές δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4

4. ζητεί από τους αρμόδιους φορείς, σε περιφερειακό επίπεδο, να θέσουν την προώθηση 
της καινοτομίας στο κέντρο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να προβλέψουν 
ένα σημαντικό μέρος των πιστώσεων που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία για 
επενδύσεις στην επιστήμη και την καινοτομία, ώστε να δημιουργήσουν, μεταξύ 
άλλων, θέσεις απασχόλησης και να αντιμετωπίσουν τις τάσεις για αποδημία· καλεί τα 
κράτη μέλη να υποστηρίξουν το στόχο αυτό με περαιτέρω δημόσιες επενδύσεις σε 
ανώτατες σχολές, πανεπιστήμια και τεχνικές σχολές με στόχο την προώθηση 
ταλέντων·

Or. de

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4

4. ζητεί από τους αρμόδιους φορείς, σε περιφερειακό επίπεδο, να θέσουν την προώθηση 
της καινοτομίας στο κέντρο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να εξασφαλίσουν 
τις προϋποθέσεις για επενδύσεις στην επιστήμη και την καινοτομία, ώστε να 
δημιουργήσουν, μεταξύ άλλων, θέσεις απασχόλησης και να αντιμετωπίσουν τις τάσεις 
για αποδημία·

Or. pl
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Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 18
Παράγραφος 4

4. ζητεί από τους αρμόδιους φορείς, σε περιφερειακό επίπεδο, να θέσουν την προώθηση 
της καινοτομίας στο κέντρο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να προβλέψουν 
ένα σημαντικό μέρος των πιστώσεων που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία για 
επενδύσεις στην επιστήμη και την καινοτομία και στην περαιτέρω κατάρτιση, ώστε 
να συμβάλουν, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της απασχολησιμότητας, να 
δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και να αντιμετωπίσουν τις τάσεις "διαρροής 
εγκεφάλων" και απερήμωσης·

Or. en

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 19
Παράγραφος 4

4. ζητεί από τους αρμόδιους φορείς, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (ιδίως στην 
περίπτωση μεγάλων αστικών κέντρων), να θέσουν την προώθηση της καινοτομίας 
στο κέντρο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να προβλέψουν ένα σημαντικό 
μέρος των πιστώσεων που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία για επενδύσεις 
στην επιστήμη και την καινοτομία, ώστε να δημιουργήσουν, μεταξύ άλλων, θέσεις 
απασχόλησης και να αντιμετωπίσουν τις τάσεις για αποδημία·

Or. pl

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 20
Παράγραφος 4 

4. ζητεί από τους αρμόδιους φορείς σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβάνοντας το
περιφερειακό επίπεδο, να θέσουν την προώθηση της καινοτομίας στο κέντρο των
εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων και να προβλέψουν ένα σημαντικό μέρος των 
πιστώσεων που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία για επενδύσεις στην 
επιστήμη και την καινοτομία, ώστε να δημιουργήσουν, μεταξύ άλλων, θέσεις 
απασχόλησης και να αντιμετωπίσουν τις τάσεις για αποδημία·

Or. en
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 21
Παράγραφος 5

5. συμφωνεί με την Επιτροπή στην ανάλυσή της σύμφωνα με την οποία η πολιτική 
« Cluster » (Σύμπραξη) αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της πολιτικής καινοτομίας των 
κρατών μελών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πολιτική καινοτομίας δεν πρέπει να 
περιορίζεται στις συμπράξεις, αλλά και ότι τα κέντρα καινοτομίας και τεχνολογίας 
καθώς και οι υπηρεσίες καινοτομίας σε αστικές και αγροτικές περιοχές έχουν 
επίσης σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης·

Or. de

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 22
Παράγραφος 5

5. συμφωνεί με την Επιτροπή στην ανάλυσή της σύμφωνα με την οποία η πολιτική
« Cluster » (Σύμπραξη) αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της πολιτικής καινοτομίας των
κρατών μελών και ζητεί οι συμπράξεις να ενθαρρύνονται τόσο στα αστικά κέντρα όσο
και στην ύπαιθρο και να οργανώνονται κατά τρόπο διασυνοριακό· υποφραμμίζει ότι 
η δύναμη των πόλων έγκειται, σε ένα ανανεωμένο πλαίσιο εδαφικής εδραίωσης, 
στην αξιοποίηση του συστήματος διακυβέρνησης και της στρατηγικής που 
απαιτούνται για να γίνουν ανταγωνιστικότεροι· τονίζει τη σπουδαιότητα της 
θέσπισης δομών διακυβέρνησης για την προσέγγιση των διαφόρων μελών τους και 
την ανάδειξη στρατηγικών σχεδίων έρευνας και ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 23
Παράγραφος 5

5. συμφωνεί με την Επιτροπή στην ανάλυσή της σύμφωνα με την οποία η πολιτική 
« Cluster » (Σύμπραξη) αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της πολιτικής καινοτομίας των 
κρατών μελών και ζητεί οι συμπράξεις να ενθαρρύνονται τόσο στα αστικά κέντρα όσο 
και στην ύπαιθρο και να οργανώνονται κατά τρόπο διασυνοριακό· τονίζει, ωστόσο, 
ότι μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ αστικών και αγροτικών 
περιοχών, πυκνοκατοικημένων και αραιοκατοικημένων περιοχών, κεντρικών και 
περιφερειακών περιοχών, ούτως ώστε να μην παρουσιάζει καμία περιοχή στην 
Ένωση καθυστέρηση όσον αφορά επενδύσεις στη γνώση και την καινοτομία·

Or. en
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Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 24
Παράγραφος 5

5. συμφωνεί με την Επιτροπή στην ανάλυσή της σύμφωνα με την οποία η πολιτική 
« Cluster » (Σύμπραξη) αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της πολιτικής καινοτομίας των 
κρατών μελών και ζητεί οι συμπράξεις να ενθαρρύνονται τόσο στα αστικά κέντρα όσο 
και στην ύπαιθρο (διαγραφή)· ταυτόχρονα συνιστά να αξιοποιείται η πείρα των 
ευρωπεριοχών που διαθέτουν καθορισμένες διασυνοριακές διαρθρώσεις και 
γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο της αειφόρου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης 
διασυνοριακών περιοχών·

Or. sk

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 25
Παράγραφος 5

5. συμφωνεί με την Επιτροπή, ότι η δημιουργία συμπράξεων, κέντρων αριστείας και 
περιοχών γνώσης αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της πολιτικής καινοτομίας των 
κρατών μελών και ζητεί από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να τα 
προωθήσουν (διαγραφή) τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο και να 
παρέχεται βοήθεια για τη δημιουργία τους σε διασυνοριακό επίπεδο·

Or. pl

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 26
Παράγραφος 5

5. συμφωνεί με την Επιτροπή στην ανάλυσή της σύμφωνα με την οποία η πολιτική 
« Cluster » (Σύμπραξη) αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της πολιτικής καινοτομίας των 
κρατών μελών και ζητεί οι συμπράξεις να ενθαρρύνονται, όποτε ενδείκνυται,και να 
οργανώνονται κατά τρόπο διαπεριφερειακό και διασυνοριακό·

Or. en
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Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 27
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. εκφράζει την πεποίθηση ότι δεν επαρκεί να υποστηρίζεται η δημιουργία 
συμπράξεων μόνο σε επίπεδο NUTS I. Το ελάχιστο επίπεδο για τη δημιουργία 
συμπράξεων πρέπει να είναι στο πλαίσιο NUTS II, που θα εξασφάλιζε επίσης σε 
στοχοθετημένους φορείς, ιδίως σε άκρως απομακρυσμένες περιοχές, τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν χρηματοδοτικούς πόρους από προγράμματα στήριξης·

Or. sk

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 28
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. τονίζει τη ζωτική ανάγκη να χρησιμοποιείται η πείρα των ευρωπεριφερειών με 
στόχο την αξιοποίηση των εμπειριών τους καθώς και των εμπειριών παγιωμένων 
κοινωνικών δικτύων για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. cs

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 29
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. τονίζει ότι οι αγροτικές και οι απόκεντρες περιοχές δεν θα πρέπει να παρουσιάσουν 
καθυστέρηση και ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται για την 
ανάπτυξη οικο-καινοτομιών και του αγροτουρισμού·

Or. en

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 30
Παράγραφος 6

6. υπογραμμίζει τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες για να προσελκύσουν (διαγραφή) κεφάλαια για επενδύσεις, και ζητεί
από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να αυξήσουν τον αριθμό εταιρικών 
σχέσεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο των μέτρων για την καινοτομία·
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Or. pl

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 31
Παράγραφος 6

6. υπογραμμίζει τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες για να προσελκύσουν τα ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις και ζητεί 
επιμόνως να υπάρξουν εταιρικές σχέσεις ή να χρησιμοποιούνται περισσότερο οι 
δανειοδοτικές δυνατότητες της ΕΤΕ στο πλαίσιο των μέτρων για την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 32
Παράγραφος 6

6. υπογραμμίζει τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες για να προσελκύσουν τα ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις και ζητεί 
επιμόνως να υπάρξουν εταιρικές σχέσεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο των 
μέτρων για την καινοτομία, ιδίως όσον αφορά τη βέλτιστη πρακτική και την 
αποδοτικότητα του δημόσιου χρήματος·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 33
Παράγραφος 7

7. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι προκειμένου να στεφθεί από επιτυχία, 
η νέα πρωτοβουλία υπέρ των πιλοτικών αγορών πρέπει να εστιαστεί στη δημιουργία 
και εμπορία νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε πολλά υποσχόμενους 
τομείς·

Or. en
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 34
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η νέα πρωτοβουλία υπέρ των πιλοτικών αγορών και 
ειδικότερα στους τομείς στους οποίους υφίσταται ένα υψηλό δυναμικό ζήτησης 
(διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 35
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η νέα πρωτοβουλία υπέρ των πιλοτικών αγορών και 
ειδικότερα στους τομείς στους οποίους υφίσταται ένα υψηλό δυναμικό ζήτησης σε 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, και ότι οι περιφέρειες αυτές θα πρέπει να 
λαμβάνονται εξίσου υπόψη στις εθνικές αποφάσεις για παροχή ενισχύσεων για τη 
στήριξη επενδύσεων·

Or. de

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 36
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η νέα πρωτοβουλία υπέρ των πιλοτικών αγορών και 
ειδικότερα στους τομείς των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στους οποίους 
υφίσταται ένα υψηλό δυναμικό ζήτησης σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 37
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η νέα πρωτοβουλία υπέρ των πιλοτικών αγορών, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων στους οποίους υφίσταται ένα υψηλό δυναμικό 
ζήτησης σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·
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Or. pl

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 38
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. διαπιστώνει ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν έως τώρα κατά κανένα τρόπο αξιοποιήσει 
επαρκώς τις δυνατότητες των ενισχύσεων στον τομέα των περιβαλλοντικών 
καινοτομιών, και επισημαίνει για μια ακόμη φορά ότι τέτοιου είδους καινοτόμες 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες συνιστούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθοριστικής 
σπουδαιότητας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε παγκόσμια κλίμακα·

Or. de

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 39
Παράγραφος 8

8. ενθαρρύνει τους αρμόδιους φορείς σε περιφερειακό επίπεδο να χρηματοδοτούν μέσω 
των διαρθρωτικών ταμείων και πειραματικά μέτρα και ως εκ τούτου ριψοκίνδυνες 
επιχειρήσεις·

Or. pl

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 40
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο, να συνοδεύονται καλύτερα τα μέτρα στον τομέα της καινοτομίας 
με ενημερωτικές εκστρατείες και τονίζει την ανάγκη να ανταλλάσσονται οι 
πληροφορίες που αποκτώνται από ολοκληρωμένα σχέδια· ταυτόχρονα, συνιστά να 
αντλούνται διδάγματα από εσφαλμένες διαδικασίες που ακολουθούνται σε 
αποτυχημένα προγράμματα και να αποθαρρύνονται παρεμφερείς εσφαλμένες 
πρακτικές σε άλλες περιοχές της ΕΕ·

Or. sk
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Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 41
Παράγραφος 9

9. θεωρεί απαραίτητο, να συνοδεύονται (διαγραφή) τα μέτρα στον τομέα της 
καινοτομίας με αποτελεσματικότερες ενημερωτικές εκστρατείες και καλεί την 
Επιτροπή να διπλασιάσει τις προσπάθειες για να κάνει καλύτερα γνωστές παρόμοιες 
πρωτοβουλίες όπως το Jeremie και άλλες στις περιφέρειες·

Or. pl

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 42
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. πιστεύει ότι η υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Θυρίδων Πληροφοριών και σε 
περιφερειακό επίπεδο συμβάλλει στην εξασφάλιση  διαφανών συνθηκών 
πρόσβασης της κοινωνίας των πολιτών και της ευρείας εμπορικής κοινότητας στην 
πληροφορία. Η ταχεία παροχή σχετικών πληροφοριών συνιστά σημαντικότατο 
παράγοντα για καινοτόμες δραστηριότητες, και  τα κέντρα αυτά μπορούν, 
συνεπώς, να συνιστούν σημαντικό απόκτημα για την εντατικοποίηση της 
συνεργασίας μεταξύ εθνικών συνόρων στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας·

Or. sk

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 43
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ως απαραίτητο να λάβουν τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές αρχές μέτρα
για να αυξηθεί το ενδιαφέρον (και των γυναικών) για μελέτες στις θετικές 
επιστήμες, τη μηχανική και την τεχνολογία·

Or. pl

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 44
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ως απαραίτητο, να λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε να ακολουθείται μια 
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επιστημονική σταδιοδρομία, και να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί ο αριθμός των 
διπλωματούχων, ιδιαίτερα γυναικείου φύλου, από τους επιστημονικούς και τεχνικούς 
κλάδους, υποστηρίζοντας ελκυστικές συνθήκες, παρέχοντας υποτροφίες και 
κίνητρα και απονέμοντας βραβεία· είναι επίσης απαραίτητο να ενθαρρύνονται οι 
σπουδαστές να αρχίσουν να ασχολούνται με την έρευνα ενόσω είναι ακόμη στο 
πανεπιστήμιο·

Or. sk

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 45
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ως απαραίτητο, να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί ο αριθμός των 
διπλωματούχων, ιδιαίτερα γυναικείου φύλου, από τους επιστημονικούς και τεχνικούς 
κλάδους, και συγκεκριμένα μέσω του υποπρογράμματος "Άνθρωποι" που 
περιλαμβάνει το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης·

Or. pt

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 46
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ως απαραίτητο, να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί ο αριθμός των 
διπλωματούχων, ιδιαίτερα γυναικείου φύλου, από τους επιστημονικούς και τεχνικούς 
κλάδους, και μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων ενεργειών στήριξης να 
ενθαρρύνονται ιδίως οι γυναίκες να ιδρύουν καινοτόμους επιχειρήσεις·

Or. de

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 47
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ως απαραίτητο, να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί ο αριθμός των 
διπλωματούχων, από τους επιστημονικούς και τεχνικούς κλάδους και των 
επιστημόνων που μετέχουν στην πρωτογενή έρευνα·

Or. en
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Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 48
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθούν υποδομές έρευνας και ανάπτυξης που 
συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπαίδευση και την παραμονή 
επιστημόνων και ερευνητών ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές· η χρηματοδοτική 
συνδρομή από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και τα διαρθρωτικά ταμεία με στόχο τη 
βελτίωση των ερευνητικών υποδομών σε περιοχές συνοχής με καλό ερευνητικό 
δυναμικό θα αποτελούσε αποτελεσματική επένδυση εάν τα αποτελέσματα των 
επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων οδηγούν σε καινοτόμα προϊόντα 
και καινοτόμους υπηρεσίες·

Or. sk

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 49
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα τόσο των ανθρώπινων όσο και των 
χρηματοδοτικών πόρων που έχουν ενεργοποιηθεί, καλεί την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους ενδιαφερόμενους φορείς, να 
διεξαγάγει κατάλληλη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχουν συναχθεί, με 
μέθοδο που να αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη ενίσχυση της αποδοτικότητας 
των παρεμβάσεων των δημόσιων αρχών, χωρίς, ωστόσο, να υποκαθιστά τις 
εκτιμήσεις και πολιτικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών·

Or. fr

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 50
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. πιστεύει ότι η εκπαιδευτική άδεια μετ' αποδοχών που θα επιτρέπει την αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και γνώσεων μπορεί να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των δεξιοτήτων 
των εργαζομένων με γνώμονα την καινοτομία στην περιοχή τους·

Or. en
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Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 51
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. υποστηρίζει την άποψη ότι προϋπόθεση για μια καινοτόμο δημιουργία δυναμικού 
στην ΕΕ είναι η ελεύθερη ή χαμηλού κόστους ευρυζωνική πρόσβαση που 
διευκολύνει τις επιχειρήσεις που στηρίζονται στη γνώση·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 52
Παράγραφος 10 β (νέα)

10β καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εξασφαλίσουν καθολική πρόσβαση στην εργασία που βασίζεται στην πληροφόρηση 
και στην επικοινωνιακή τεχνολογία προκειμένου να διευκολυνθεί γενικότερα η 
ηλεκτρονική εκπαίδευση και η ηλεκτρονική εργασία·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 53
Παράγραφος 10 γ (νέα)

10γ επισημαίνει τη σπουδαιότητα της χρηματοδότησης για υλικές και τεχνολογικές 
υποδομές υψηλής ποιότητας με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη 
διευκόλυνση της κινητικότητας στον τομέα της εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 54
Παράγραφος 10 δ (νέα)

10δ. επισημαίνει τη σπουδαιότητα των κρατικών ενισχύσεων για τις περιφέρειες και 
τονίζει την ανάγκη να υπάρχει ευελιξία που θα επιτρέπει στις περιφέρειες να 
ανταγωνίζονται στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας·

Or. en
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