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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)
(COM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0119)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 166, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0099/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής 
Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Για την αποτελεσματικότερη 
προσέλκυση των ιδιωτικών επενδύσεων 
και προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η 
έρευνα και ανάπτυξη συμβάλλουν 
αποτελεσματικότερα στην ενίσχυση του 
ευρωπαϊκού ανταγωνισμού, πρέπει να 
ληφθούν κατάλληλα μέτρα στο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την προστασία 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας σε αρχικό στάδιο της 
διεργασίας έρευνας.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία τα αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται και 
διανέμονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατρέπονται σε έσοδα εντός της Ένωσης. Για τον 
λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα επιτεύγματα της έρευνας προστατεύονται 
αποτελεσματικά από τα δέοντα νομοθετικά μέσα.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Στο πλαίσιο του σκέλους “Ιδέες”, οι 
δραστηριότητες θα πρέπει να τίθενται σε 
εφαρμογή από ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας (“ΕΣΕ”) το οποίο να 
απολαμβάνει υψηλού βαθμού αυτονομίας.

(13) Στο πλαίσιο του σκέλους “Ιδέες”, οι 
δραστηριότητες θα πρέπει να τίθενται σε 
εφαρμογή από ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας (“ΕΣΕ”), ένα νομικά ανεξάρτητο 
όργανο που θα συσταθεί βάσει του 
άρθρου 171 της Συνθήκης, μετά από 
σύντομη μεταβατική φάση το οποίο θα 
διαχειρίζεται η Επιτροπή και ένα 
επιστημονικό συμβούλιο. Το ΕΣΕ πρέπει 
να είναι υπόλογο στους χρηματοδότες 
τους αλλά αυτόνομο όσον αφορά τις 
δράσεις του και την επιλογή των σχεδίων 
έρευνας.

Αιτιολόγηση

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, της οποίας πρόεδρος είναι 
ο κ. Federico Mayor, δήλωσε σαφώς στην έκθεσή της ότι το ΕΣΕ πρέπει να λειτουργεί ως 
αυτόνομο όργανο και η βασική εμπειρογνωμοσύνη του θα προέρχεται από την διεθνή κοινότητα 
έρευνας. Είναι χρήσιμο αλλά και απαραίτητο να αξιοποιηθεί η ικανότητα για αυτοδιαχείριση 
της ερευνητικής κοινότητας. Τούτο έχει σημασία εάν θέλουμε το ΕΣΕ να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη της ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας εν γένει. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υποστηρίζει πλήρως αυτή τη σύσταση και πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή η 
αυτονομία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τόσο οι επιστημονικές αποφάσεις όσο και η 
διαχείριση είναι πραγματικά ανεξάρτητες από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο 
των ΕΚ. Επομένως το ΕΣΕ πρέπει να συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ.

Ταυτόχρονα, το ΕΣΕ πρέπει να είναι υπόλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους άλλους 
χρηματοδότες του όχι μόνον για τις πιστώσεις που λαμβάνει και διανέμει αλλά και για τις αρχές 
χρηματοδότησης, τις προτεραιότητές του και τις δράσεις του.
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Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)

(18α) Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία 
αμοιβαίας συνέργειας και 
συμπληρωματικότητας με το Πρόγραμμα 
για την Ανταγωνιστικότητα και την 
Καινοτομία, τα διαρθρωτικά ταμεία και 
άλλα κοινοτικά προγράμματα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να αντιμετωπισθεί μία από τις βασικές αδυναμίες της Ευρώπης -
το λεγόμενο "Ευρωπαϊκό Παράδοξο" στην παραγωγή θαυμάσιας επιστημονικής γνώσης και 
ανεπαρκούς ικανότητας για μετατροπή αυτής της γνώσης σε καινοτομία και εμπορικά προϊόντα.
Προς τούτο πρέπει να επιδιωχθεί ολοκλήρωση μεταξύ έβδομου προγράμματος πλαισίου, 
διαρθρωτικών ταμείων και Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 18β (νέα)

(18β) Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες και οι κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες είναι ιδιαίτερα συναφείς 
προς την έρευνα στον βιομηχανικό τομέα.
Οι τεχνολογικές πρωτοβουλίες μπορούν 
να εξελιχθούν για να προωθήσουν την 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογικές πλατφόρμες πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της Βαρκελώνης 
των δύο τρίτων του 3% του ΑΕΠ που δαπανάται για την έρευνα από τους ιδιωτικούς επενδυτές.
Μόλις φθάσουν το κατάλληλο επίπεδο ωριμότητας, οι τεχνολογικές πλατφόρμες πρέπει να 
θεωρούνται υποψήφιες για τη δημιουργία κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας που θα καλύπτει 
μερικές πτυχές των τομέων τους.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 18γ (νέα)

(18γ) Η συμμετοχή του επιχειρηματικού 
τομέα και η εμπορική αξιοποίηση της 
επιστημονικής γνώσης και των τεχνικών 
δεξιοτήτων είναι σημαντικοί παράγοντες 
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για να εξασφαλισθεί ότι το πρόγραμμα 
πλαίσιο μπορεί να συμβάλει στη 
στρατηγική της Λισσαβόνας και στη 
δημιουργία οικονομικής αύξησης και 
θέσεων απασχόλησης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να αντιμετωπισθεί μία από τις βασικές αδυναμίες της Ευρώπης -
το λεγόμενο "Ευρωπαϊκό Παράδοξο" στην παραγωγή θαυμάσιας επιστημονικής γνώσης και 
ανεπαρκούς ικανότητας για μετατροπή αυτής της γνώσης σε καινοτομία και εμπορικά προϊόντα.
Προς τούτο πρέπει να επιδιωχθεί ολοκλήρωση μεταξύ έβδομου προγράμματος πλαισίου και 
Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Με βάση τα πορίσματα της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της χρήσης των 
νέων μέσων του έκτου προγράμματος 
πλαισίου και της πενταετούς αξιολόγησης 
του προγράμματος πλαισίου, έχει 
διαμορφωθεί μια νέα προσέγγιση η οποία 
θα διευκολύνει και θα καταστήσει πιο 
ευέλικτη και αποτελεσματική την 
υλοποίηση των πολιτικών στόχων της 
ερευνητικής πολιτικής της ΕΕ. Σύμφωνα 
με την προσέγγιση αυτή, για την 
υποστήριξη των διάφορων δράσεων θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί, με μεγαλύτερη 
ευελιξία και ελευθερία, μια μικρότερη 
σειρά απλούστερων “μηχανισμών 
χρηματοδότησης”, είτε μεμονωμένα είτε 
συνδυαστικά.

(20) Με βάση τα πορίσματα της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης της χρήσης των 
νέων μέσων του έκτου προγράμματος 
πλαισίου και της πενταετούς αξιολόγησης 
του προγράμματος πλαισίου, έχει 
διαμορφωθεί μια νέα προσέγγιση η οποία 
θα διευκολύνει και θα καταστήσει πιο 
ευέλικτη και αποτελεσματική την 
υλοποίηση των πολιτικών στόχων της 
ερευνητικής πολιτικής της ΕΕ. Σύμφωνα 
με την προσέγγιση αυτή, για την 
υποστήριξη των διάφορων δράσεων θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί, με μεγαλύτερη 
ευελιξία και ελευθερία, μια μικρότερη 
σειρά απλούστερων “μηχανισμών 
χρηματοδότησης”, είτε μεμονωμένα είτε 
συνδυαστικά και να εξασφαλισθεί στους 
συμμετέχοντες μεγαλύτερη αυτονομία 
όσον αφορά τη διαχείριση.

Αιτιολόγηση

Η απλοποίηση των μηχανισμών χρηματοδότησης είναι ασφαλώς απαραίτητη για να 
ενθαρρυνθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο, ιδίως για μικρές ομάδες και ΜΜΕ. Τούτο 
πρέπει να ισχύει σε όλα τα στάδια της δράσης έρευνας από την υποβολή μιας πρότασης έως τη 
διαχείριση του σχεδίου. Για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
επιλέγουν μεταξύ αρκετών επιλογών που θα συμφωνούνται με την Επιτροπή, όσον αφορά τη 
διοικητική και επιστημονική διαχείριση της δράσης έρευνας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
κατοχυρωμένη η απόδοση λογαριασμού.
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Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 24α (νέα)

(24α) Το πρόγραμμα πλαίσιο έχει κομβική 
σημασία για την επίτευξη του στόχου της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας σύμφωνα 
με τον οποίο η Ευρώπη καθίσταται η 
πλέον ανταγωνιστική και δυναμική 
οικονομία της γνώσης στον κόσμο. Το 
τρίγωνο της γνώσης - εκπαίδευση, έρευνα 
και καινοτομία - αναγνωρίζεται ως 
βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού 
του στόχου.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 25α (νέα)

(25α) Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε 
νέους ερευνητές για να διευκολυνθεί η 
επιστημονική σταδιοδρομία τους στην 
πλέον παραγωγική περίοδο της ζωής 
τους. Οι νέοι ερευνητές πρέπει να γίνουν 
σημαντική κινητήρια δύναμη της 
επιστήμης στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα 
μέτρα πρέπει να ληφθούν επ' αυτού σε 
όλες τις δραστηριότητες του 
προγράμματος πλαισίου στα 
προγράμματα "Συνεργασία", "Ιδέες" και 
"Άνθρωποι".

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη χρειάζεται 700 000 νέους ερευνητές έως το 2010 εάν θέλουμε να επιτευχθεί ο 
στόχος των επενδύσεων 3% στην έρευνα. Η στήριξη των νέων ερευνητών στην πρόταση 
παραμένει στις δηλώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή και σαφής δράση είναι απαραίτητες όχι μόνον 
έχοντας υπόψη την αναμενόμενη κρίσιμη δημογραφική έλλειψη ερευνητών ευρωπαϊκής 
καταγωγής αλλά και για τη δημιουργία ελκυστικών, ανταγωνιστικών συνθηκών για νέους 
επιστήμονες από όλον τον κόσμο και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού 
συστήματος έρευνας. Τα κονδύλια της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
ταλαντούχων νέων ερευνητών προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών που κάνουν 
διδακτορικό και να ανακοπεί η διαρροή εγκεφάλων.

Τροπολογία 9
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Αιτιολογική σκέψη 28α (νέα)

(28α) Η απλοποίηση των διαδικασιών και 
η διευκόλυνση της πρόσβασης των 
συμμετεχόντων είναι στόχοι που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
προγράμματος πλαισίου και της 
εκτέλεσής του.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 29α (νέα)

(29α) Οι ρόλοι και τα καθήκοντα των 
νέων εκτελεστικών οργανισμών που 
προτείνονται από την Επιτροπή για τη 
διοίκηση και διαχείριση της 
κινητικότητας και τις ειδικές δράσεις 
στήριξης των ΜΜΕ θα ορισθούν σαφώς 
στους κανόνες συμμετοχής.

Αιτιολόγηση

Κίνδυνος σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων.
Επικριτική εκτίμηση της περαιτέρω ανάπτυξης οργανισμών από το ΕΚ.

Τροπολογία 11
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (θ)

(θ) ασφάλεια και διάστημα. (θ) ασφάλεια·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πολλοί προφανείς δεσμοί μεταξύ διαστήματος και ασφάλειας 
πρέπει να εξετάζονται ως χωριστοί θεματικοί τομείς.

Τροπολογία 12
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (θ α) (νέο)

θα) διάστημα.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πολλοί προφανείς δεσμοί μεταξύ διαστήματος και ασφάλειας 
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πρέπει να εξετάζονται ως χωριστοί θεματικοί τομείς.

Τροπολογία 13
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Το αργότερο εντός του έτους 2010, η 
Επιτροπή διενεργεί, με τη βοήθεια
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, ενδιάμεση 
αξιολόγηση του παρόντος προγράμματος 
πλαισίου και των ειδικών του 
προγραμμάτων, η οποία αφορά την 
ποιότητα των υπό εξέλιξη ερευνητικών 
δραστηριοτήτων και την πρόοδο 
υλοποίησης των καθορισμένων στόχων.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς 
και συστηματικά την εκτέλεση του 
προγράμματος πλαισίου και των επί 
μέρους προγραμμάτων του και υποβάλλει 
τακτικά σχετική έκθεση και κοινοποιεί τα 
αποτελέσματα αυτής της 
παρακολούθησης. Δύο φορές κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος, το 2009 και 
το 2011, η Επιτροπή διενεργεί, με τη 
βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, 
ενδιάμεση αξιολόγηση του παρόντος 
προγράμματος πλαισίου και των ειδικών 
του προγραμμάτων, στηριζόμενη στην εκ 
των υστέρων αξιολόγηση του έκτου 
προγράμματος πλαισίου. Αυτή η 
αξιολόγηση καλύπτει την ποιότητα των 
υπό εξέλιξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, 
καθώς και την ποιότητα της εκτέλεσης 
και διαχείρισης, και την πρόοδο 
υλοποίησης των καθορισμένων στόχων.
Τα πορίσματα σχετικά με την 
αποδοτικότητα των νέων δράσεων και 
δομών ιδίως του ΕΣΕ και των κοινών 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών, καθώς και 
τα αποτελέσματα της απλοποίησης των 
διαδικασιών πρέπει να υποβάλλονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών.

Αιτιολόγηση

Πολλά νέα στοιχεία εισάγονται στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. Η λειτουργία τους πρέπει να 
παρακολουθείται και να τροποποιείται κατά την επταετή περίοδο. Στα προηγούμενα 
προγράμματα πλαίσια υπήρχε μια ενδιάμεση αξιολόγηση για τετραετή περίοδο, η απαίτηση για 
δύο σε επτά έτη είναι λογική. Πέραν τούτου, τόσα πολλά νέα μέσα χωρίς καθορισμένο τελικό 
σχήμα (π.χ. ΕΣΕ, εκτελεστικοί οργανισμοί, ΚΤΠ) απαιτούν έγκαιρη αποτίμηση για να εισαχθούν 
διορθώσεις και τροποποιήσεις.
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Τροπολογία 14
Παράρτημα I, παράγραφος 1

Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο υπηρετεί 
τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 163 της συνθήκης, συμβάλλοντας 
στη δημιουργία μιας γνωσιοκεντρικής 
κοινωνίας η οποία θα στηρίζεται σε έναν 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Προωθεί την 
ενίσχυση της αριστείας της 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
μέσω των ακόλουθων τεσσάρων 
προγραμμάτων: συνεργασία, ιδέες, 
άνθρωποι και ικανότητες.

Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο υπηρετεί 
τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 163 της συνθήκης, συμβάλλοντας 
στη δημιουργία μιας γνωσιοκεντρικής 
κοινωνίας η οποία θα στηρίζεται σε έναν 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Δύο 
στρατηγικές κατευθύνσεις θα 
υποστηριχθούν εντός του προγράμματος 
πλαισίου:

- ανάπτυξη της βασικής έρευνας/έρευνας 
αιχμής
- ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας σε 
στενή συνεργασία με το πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία, προκειμένου να ενισχυθεί 
η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα 
συσταθεί για να υλοποιηθεί ο πρώτος 
στόχος και θα είναι υπεύθυνο για την 
εκτέλεση δραστηριοτήτων της ΕΕ στη 
βασική έρευνα.
Ο δεύτερος στόχος θα υλοποιηθεί με 
στενότερη ενοποίηση της φάσης έρευνας 
με την φάση επίδειξης και τη φάση 
εμπορίας που θα εμπίπτει στον τομέα του  
Προγράμματος για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία.
Ο ειδικός ρόλος των ΜΜΕ θα 
αναγνωρισθεί δεόντως μέσω ειδικών 
μέτρων.
Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες 
θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας (ΕΧΕ) και στη συμβολή στη 
στρατηγική της Λισσαβόνας. Το 
πρόγραμμα πλαίσιο προωθεί την 
ενίσχυση της αριστείας της 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
μέσω των ακόλουθων τεσσάρων 
προγραμμάτων: "Συνεργασία", "Ιδέες", 
"Άνθρωποι" και "Ικανότητες".
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται σαφής δήλωση επί των στόχων του έβδομου προγράμματος πλαισίου (7ΠΠ). Το 
7ΠΠ αποσκοπεί στην ανάπτυξη "πτερύγων" και στη διεύρυνση του τομέα παρέμβασης: αφενός 
βασική έρευνα και έρευνα αιχμής και αφετέρου εφαρμοσμένη έρευνα, επίδειξη και μεγαλύτερη 
ενοποίηση με δραστηριότητες καινοτομίας.

Πρέπει να παρασχεθεί αποτελεσματική και εντατική στήριξη στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, 
ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. Το κομβικό, βασικό στοιχείο αυτής της στήριξης θα είναι οι ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες. Παρόλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος το 7ΠΠ απορροφημένο από τις 
μεγάλες πρωτοβουλίες να ξεχάσει τις ΜΜΕ. Μερικά συμπτώματα είναι ορατά σήμερα, για 
παράδειγμα το ποσοστό επιτυχίας στα σχέδια CRAFT είναι περίπου 10% - απαιτούνται 
πράγματι κάποια ειδικά μέτρα.

Τροπολογία 15
Παράρτημα I, παράγραφος 1α(νέα)

Λαμβάνοντας υπόψη τις αποκλίσεις στο 
κόστος των ανθρωπίνων πόρων, η 
Ευρώπη πρέπει να διερευνήσει πλήρως 
τις δυνατότητες για έρευνα εξαιρετικής 
ποιότητας σε χαμηλότερο κόστος.
Μολονότι η επιστημονική αριστεία 
παραμένει το καθοριστικό κριτήριο 
αξιολόγησης για δράσεις που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει του 
προγράμματος πλαισίου, θα λαμβάνεται 
ωστόσο υπόψη όπου είναι δυνατόν η 
σχέση κόστους-αποδοτικότητας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα του 
προγράμματος. Η διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας απαιτεί εταίροι από διάφορες 
χώρες και περιφέρειες να συμμετέχουν στα σχέδια έρευνας, τόσο εκείνοι από τις λεγόμενες 
βασικές χώρες όσο και εκείνοι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες, περιλαμβανομένων των 
περιφερειών σύγκλισης. Τούτο θα δώσει άλλη διάσταση στη δημιουργία ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας στα σχέδια και θα εξασφαλίσει ίση συμμετοχή και πλήρη ενσωμάτωση των 
εταίρων.

Τροπολογία 16
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 3, εισαγωγικό μέρος

Η δράση της ΕΕ θα εστιασθεί στους εξής 
εννέα θεματικούς τομείς:

Η δράση της ΕΕ θα εστιασθεί στους εξής 
δέκα θεματικούς τομείς:
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Αιτιολόγηση

Συνέπεια του χωρισμού της ασφάλειας και του διαστήματος σε χωριστούς θεματικούς τομείς.

Τροπολογία 17
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 3, σημείο 9

(9) ασφάλεια και διάστημα. (9α) ασφάλεια
(9α) διάστημα

Αιτιολόγηση

Συνέπεια του χωρισμού της ασφάλειας και του διαστήματος σε χωριστούς θεματικούς τομείς.

Τροπολογία 18
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 στην 
εξασφάλιση αποτελεσματικού 
συντονισμού μεταξύ των θεματικών και 
επιστημονικών τομέων που άπτονται 
περισσότερων του ενός θεματικών 
τομέων.

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τον πολυτομεακό χαρακτήρα είναι απαραίτητο να υπάρχουν ειδικές κοινές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή ειδικές δράσεις που καλύπτουν πλείονες θεματικοί τομείς.

Τροπολογία 19
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 8α (νέα)

Για να επιτύχουν οι ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες, η αδιάλειπτη 
συμμετοχή των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων έχει ύψιστη σημασία, 
δεδομένου ότι η ικανότητα της αγοράς 
και η διαθεσιμότητα επιχειρηματικών 
κεφαλαίων είναι τα πλέον σημαντικά 
ζητήματα για το συνδυασμό έρευνας και 
καινοτομίας.
Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες 
θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για 
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να επενδύσουν μεμονωμένες επιχειρήσεις 
σε ειδικά ερευνητικά σχέδια με σκοπό τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους 
καθιστώντας με τον τρόπο αυτό δυνατή 
την αλματώδη πρόοδο σε συνέργεια με 
την καινοτομία των προϊόντων. Αυτά τα 
σχέδια έρευνας θα είναι ανταγωνιστικά 
ως προς τη φύση τους και θα μπορούν να 
χρηματοδοτούνται βάσει του 
προγράμματος πλαισίου σε συνέργεια με 
τα διαρθρωτικά ταμεία, τα κονδύλια του 
προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
και τα περιφερειακά ταμεία.
Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες 
πρέπει να κάνουν χρήση της εκτεταμένης 
πείρας που αποκτήθηκε από τις 
συσπειρώσεις στο πλαίσιο του EUREKA 
που συνέβαλαν επιτυχώς στην ανάπτυξη 
στρατηγικών τομέων έρευνας στην 
Ευρώπη.
Οι ΜΜΕ θα συμμετέχουν δεόντως στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων των 
τεχνολογικών πλατφορμών.
Η "Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Κοινωνικο-
Περιβαλλοντικής Καινοτομίας" θα φέρει 
πιο κοντά τις μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
τα ιδρύματα ερευνών και τις ρυθμιστικές 
αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες επειδή είναι νέες οντότητες πρέπει να επωφεληθούν 
από προηγούμενες εμπειρίες των φορέων συμμετοχής σε παρόμοιες δραστηριότητες και να 
συνδυάσουν αρκετές προσιτές πηγές χρηματοδότησης. Η συμμετοχή και ο ρόλος των ΜΜΕ 
πρέπει να διασφαλισθούν ώστε να ενθαρρυνθεί και διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στα σχέδια.

Η δημιουργία της "Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Κοινωνικο-Περιβαλλοντικής Καινοτομίας" πρέπει 
να συμπληρώσει τις δραστηριότητες των τεχνολογικών πλαρφορμών, όχι να αποκλείει αυτόν 
τον σημαντικό τομέα έρευνας.

Τροπολογία 20
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 8
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Στα πλαίσια των εννέα θεματικών τομέων 
θα υποστηριχθούν επίσης ερευνητικές 
δραστηριότητες απαραίτητες για τη 
διαμόρφωση, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ σε τομείς 
όπως η υγεία, η ασφάλεια, η προστασία 
των καταναλωτών, η ενέργεια, το 
περιβάλλον, η αναπτυξιακή βοήθεια, η 
αλιεία, η ναυτιλία, η γεωργία, η ορθή 
μεταχείριση των ζώων, οι μεταφορές, η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση, η 
απασχόληση, οι κοινωνικές υποθέσεις, η 
συνοχή, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές 
υποθέσεις, καθώς και δραστηριότητες προ-
τυποποιητικής και συν-τυποποιητικής 
έρευνας για τη βελτίωση της ποιότητας 
των προτύπων και της εφαρμογής τους.

Στα πλαίσια των δέκα θεματικών τομέων 
θα υποστηριχθούν επίσης ερευνητικές 
δραστηριότητες απαραίτητες για τη 
διαμόρφωση, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ σε τομείς 
όπως η υγεία, η ασφάλεια, η προστασία 
των καταναλωτών, η ενέργεια, το 
περιβάλλον, η αναπτυξιακή βοήθεια, η 
αλιεία, η ναυτιλία, η γεωργία, η ορθή 
μεταχείριση των ζώων, οι μεταφορές, οι 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ),  η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση, η απασχόληση, οι κοινωνικές 
υποθέσεις, η συνοχή, η δικαιοσύνη και οι 
εσωτερικές υποθέσεις, καθώς και 
δραστηριότητες προ-τυποποιητικής και 
συν-τυποποιητικής έρευνας για τη 
βελτίωση της ποιότητας των προτύπων και 
της εφαρμογής τους.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια του χωρισμού της ασφάλειας και του διαστήματος σε χωριστούς θεματικούς τομείς.

Οι ΤΠΕ που διεισδύουν σε όλους τους άλλους τομείς δεν είναι δυνατόν να αποκλείονται από 
αυτήν την δέσμη πολιτικών της ΕΕ.

Τροπολογία 21
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 
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 
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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.

και την καινοτομία. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην εξασφάλιση της δέουσας 
συμμετοχής των ΜΜΕ στη διακρατική 
συνεργασία. Για τον λόγο αυτό θα 
ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα σε όλο το 
πρόγραμμα "Συνεργασία" στο πλαίσιο 
κάθε θεματικού τομέα, 
περιλαμβανομένων ειδικών προσκλήσεων 
υποβολής προσφορών για ΜΜΕ, 
"Κρατικών Διερευνητικών 
Επιχορηγήσεων" και δράσεων στήριξης 
προς διευκόλυνση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ. Για τη βελτιστοποίηση των 
διαθέσιμων πόρων θα εισαχθεί ως 
επικουρικό κριτήριο η ανάλυση κόστους 
αποτελεσματικότητας, για να 
εξασφαλισθεί ότι διατίθενται στις 
αποστολές οι βέλτιστοι πόροι.  Η μέριμνα 
για την ίση μεταχείριση των φύλων και η 
ανάγκη για διευκόλυνση της συμμετοχής 
των νέων ερευνητών θα λαμβάνονται 
υπόψη σε όλους τους τομείς της έρευνας.
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.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη του ΕΧΕ και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του 7ΠΠ πρέπει να 
προωθούνται περισσότερο σε εθνικό επίπεδο.

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ για τη συμμετοχή τους στο 7ΠΠ εξακολουθούν να 
είναι σημαντικά. Πρέπει να προβλεφθούν ορισμένα μέτρα για να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
τους.

Η ποιότητα του σχεδίου είναι πάντα το πιο σημαντικό κριτήριο αλλά η ανάλυση του κόστους 
αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να αποτελέσει επιπρόσθετο πλεονέκτημα για να 
μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος. Τούτο θα δώσει άλλη διάσταση στη 
δημιουργία ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στα σχέδια και θα εξασφαλίσει ίση συμμετοχή και 
πλήρη ενσωμάτωση των εταίρων, περιλαμβανομένων εκείνων από τις περιφέρειες σύγκλισης.
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Οι νέοι ερευνητές μέχρι τώρα δεν προωθήθηκαν επαρκώς στα προγράμματα πλαίσια. Αμφότερα 
τα ζητήματα αυτά - συμμετοχή των γυναικών και των νέων ερευνητών - πρέπει να αποτελέσουν 
σημαντικούς οριζόντιους θεματικούς τομείς σε όλες τις δραστηριότητες.

Τροπολογία 22
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", παράγραφος 10α (νέα)

Η μεγάλη ποικιλία των δραστηριοτήτων 
που χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα πλαίσιο καθιστά αναγκαία τη 
σωστή ενοποίηση και το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων. Για να αποφευχθούν ο 
κατακερματισμός και η αλληλεπικάλυψη 
και για να εξασφαλισθεί σημαντική 
ενοποίηση με κρατικές και περιφερειακές 
δράσεις, ο ρόλος των δικτύων αριστείας 
θα διευρυνθεί. Για την καλύτερη 
ενοποίηση των δραστηριοτήτων έχει 
σημασία οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες να διατηρούν στενούς 
δεσμούς με τα εθνικά προγράμματα 
έρευνας και πρωτοβουλίες, π.χ. με εθνικές 
τεχνολογικές πλατφόρμες, για να 
δημιουργούνται συνέργειες με νέες 
προηγμένες τεχνολογίες.

Αιτιολόγηση

Το 7ΠΠ εισάγει ορισμένα μέσα όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, οι τεχνολογικές 
πλατφόρμες, οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, τα μεγάλης κλίμακας συνεργατικά 
ερευνητικά έργα, τα μεγάλα εθνικά ερευνητικά προγράμματα που συντονίζονται από τον 
μηχανισμό ERA-Net, οι μεγάλες υποδομές, οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ και το πρόγραμμα 
Ευρατόμ και τα αποτελέσματά τους μπορεί να υποστούν βλάβη από τον κατακερματισμό, την 
αλληλεπικάλυψη και την έλλειψη ενοποίησης. Δεν είναι σαφές ποια θα είναι η αλληλεπίδραση 
αυτών των χωριστών προγραμμάτων. Πέραν τούτου, δεν είναι σαφές πώς θα εξασφαλισθεί η 
ενοποίηση των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Μια πιθανή λύση 
είναι να επεκταθεί ο ρόλος των Δικτύων Αριστείας ώστε να αποκτήσουν περισσότερα 
καθήκοντα συντονισμού και ενοποίησης.

Τροπολογία 23
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιτλος "Συνεργατική έρευνα", παράγραφος 1α 

(νέα)

Προς στήριξη της ανάπτυξης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, προς 
αποφυγή του κατακερματισμού και της 
επανάληψης των ερευνητικών 
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προσπαθειών και προς ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ έργων και 
πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του 
προγράμματος "Συνεργασία", στο 
πλαίσιο άλλων ειδικών προγραμμάτων 
του προγράμματος πλαισίου και άλλων 
ερευνητικών προσπαθειών που 
καταβάλλονται σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, θα εισαχθούν νέα 
καθήκοντα δικτύωσης και ενοποίησης 
στο πεδίο αρμοδιοτήτων των Δικτύων 
Αριστείας.

Αιτιολόγηση

Τα Δίκτυα Αριστείας τα οποία μέχρι σήμερα είχαν στόχο τη δημιουργία εικονικών ιδρυμάτων 
και την ενοποίηση των δραστηριοτήτων μιας βασικής ομάδας, πρέπει να αποκτήσουν πιο 
ανοιχτό χαρακτήρα, να εντάξουν στη δικτύωση τις τεχνολογικές πλατφόρμες, το Δίκτυο ΕΧΕ, 
τις κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες και άλλες δραστηριότητες του τομέα ενδιαφερόντων τους 
για να λάβουν χαρακτήρα "δικτύου έρευνας" συμβάλλοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών, στη 
δημιουργία κοινών πρωτοβουλιών και στην αποτελεσματική ολοκλήρωση ερευνητικών και 
εμπορικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 24
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιτλος "Συνεργατική έρευνα", παράγραφος 2

Η συνεργατική έρευνα θα υποστηριχθεί με 
μια σειρά μηχανισμών χρηματοδότησης:
συνεργατικά έργα, δίκτυα αριστείας, 
δράσεις συντονισμού/στήριξης (βλ. 
παράρτημα III).

Προς επίτευξη αυτών των στόχων η
συνεργατική έρευνα θα υποστηριχθεί με 
μια σειρά μηχανισμών χρηματοδότησης:
συνεργατικά έργα, δίκτυα αριστείας, 
δράσεις συντονισμού/στήριξης (βλ. 
παράρτημα III).
Τα συνεργατικά έργα πρέπει να 
καλύπτουν δραστηριότητες έρευνας και 
επίδειξης, φέρνοντας τα αποτελέσματα 
πιο κοντά στην αγορά και συνδέοντας 
αυτή τη γραμμή πλεύσης με τα μέσα που 
προσφέρει το Πρόγραμμα για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία.

Τροπολογία 25
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιλος "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες", 

παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

Οι δυνητικές κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες θα προσδιορίζονται βάσει 

Οι δυνητικές κοινές τεχνολογικές 
πρωτοβουλίες θα προσδιορίζονται βάσει 
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σειράς κριτηρίων, στα οποία θα 
συγκαταλέγονται τα εξής:

ανοιχτής διεργασίας αποτίμησης με σειρά 
κριτηρίων, στα οποία θα συγκαταλέγονται 
τα εξής:

Αιτιολόγηση

Η ανοιχτή διεργασία αποτίμησης πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι τεχνολογικές πλατφόρμες, όταν 
φθάσουν στο κατάλληλο επίπεδο ωριμότητας, πρέπει να θεωρούνται υποψήφιες για τη 
δημιουργία κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας που θα καλύπτει μερικές πτυχές των τομέων 
τους.

Τροπολογία 26
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιλος "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες", 

παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο

- προστιθέμενη αξία μιας παρέμβασης 
ευρωπαϊκής κλίμακας·

- προστιθέμενη αξία μιας παρέμβασης 
ευρωπαϊκής κλίμακας που θα μετράται 
μεταξύ άλλων σε τιμές κόστους 
αποτελεσματικότητας·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα του 
προγράμματος. Η διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας απαιτεί εταίροι από διάφορες
χώρες και περιφέρειες να συμμετέχουν στα σχέδια έρευνας, τόσο εκείνοι από τις λεγόμενες 
βασικές χώρες όσο και εκείνοι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες, περιλαμβανομένων των 
περιφερειών σύγκλισης. Τούτο θα δώσει άλλη διάσταση στη δημιουργία ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας στα σχέδια και θα εξασφαλίσει ίση συμμετοχή και πλήρη ενσωμάτωση των 
εταίρων.

Τροπολογία 27
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιλος "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες", 

παράγραφος 2, εδάφιο 1α (νέο)

- ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης, 
περιλαμβανομένου επίσης του βαθμού 
συμμετοχής των ΜΜΕ·

Αιτιολόγηση

Οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες πρέπει πραγματικά να έχουν ευρωπαϊκή διάσταση, με την 
εφαρμογή των τεχνολογιών προς όφελος όλων των κρατών μελών, με την προώθηση και 
διάδοση νέων τεχνολογιών - για την ισορροπημένη αυτή συμμετοχή (περιλαμβανομένων των 
περιφερειών σύγκλισης) απαιτείται και η συμμετοχή των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους.
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Τροπολογία 28
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιλος "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες", 

παράγραφος 2, εδάφιο 7α (νέο)

- αριθμός ερευνητών που περνούν από 
τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα και 
αντιστρόφως, καθώς και ποιότητα του 
προγράμματος κατάρτισης·

Αιτιολόγηση

Οι ΚΤΠ πρέπει να συμβάλλουν στην κινητικότητα των ερευνητών από τον ιδιωτικό στον 
δημόσιο τομέα και αντιστρόφως.

Τροπολογία 29
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιλος "Κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες", 

παράγραφος 3

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνολική 
συνεκτικότητα και τον συντονισμό των 
κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών με τα 
εθνικά προγράμματα και έργα που 
αναλαμβάνονται στον αντίστοιχο τομέα.

Έχοντας υπόψη το ευρύ πεδίο και τον 
ιδιαίτερα περίπλοκο χαρακτήρα των 
κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών, θα 
καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες 
για να εξασφαλισθεί η διαφανής 
λειτουργία τους σύμφωνα με τις αρχές 
της αριστείας, του κόστους-
αποτελεσματικότητας και του 
ανταγωνισμού. Θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη συνολική συνεκτικότητα και 
τον συντονισμό των κοινών τεχνολογικών 
πρωτοβουλιών με τα εθνικά προγράμματα 
και έργα που αναλαμβάνονται στον 
αντίστοιχο τομέα.

Αιτιολόγηση

Οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες πρέπει πραγματικά να είναι ευρωπαϊκής διάστασης, με 
την εφαρμογή των τεχνολογιών προς όφελος όλων των κρατών μελών, με την προώθηση και 
διάδοση νέων τεχνολογιών - για την ισορροπημένη αυτή συμμετοχή (περιλαμβανομένων των 
περιφερειών σύγκλισης).

Τροπολογία 30
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι, "Συνεργασία", υπότιτλος "Συντονισμός μη κοινοτικών 

ερευνητικών προγραμμάτων", παράγραφος 2, εδάφιο 2

- θα προσφέρει πρόσθετη κοινοτική - σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, 
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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 πρόσθετη κοινοτική 
χρηματοδοτική στήριξη στους 
συμμετέχοντες εκείνους που συγκροτούν 
απόθεμα πόρων προς εξυπηρέτηση των 
σκοπών κοινών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων για τα αντίστοιχα εθνικά και 
περιφερειακά προγράμματα (“ERA-NET 
PLUS”).

Αιτιολόγηση

Η επιπρόσθετη κοινοτική χρηματοδοτική στήριξη προς το ERA-NET PLUS δεν πρέπει να λάβει 
μορφή επιχορήγησης στην εθνική έρευνα. Η στήριξη πρέπει να παρέχεται σε περιορισμένο 
αριθμό περιπτώσεων προς εκείνες τις πρωτοβουλίες ERA-NET PLUS με πραγματικά 
ευρωπαϊκή διάσταση και ενοποίηση με άλλες δραστηριότητες του 7ΠΠ.

Τροπολογία 31
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι, "Συνεργασία", υπότιτλος "Συντονισμός μη κοινοτικών 

ερευνητικών προγραμμάτων", παράγραφος 2, εδάφιο 2α (νέο)

- σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων η 
εφαρμογή του επιτυχούς μοντέλου 
συνεργασίας ERA-STAR μεταξύ 
ευρωπαϊκών περιφερειών και κρατών 
μελών μεσαίου μεγέθους στη διοίκηση 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων όπως η 
Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 
(GMES).

Αιτιολόγηση

Το ERA-STAR είναι ένα έργο ERA-NET στο οποίο συμμετέχουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και 
τα κράτη μέλη μικρού και μεσαίου μεγέθους και συνεργάζονται κατά τρόπους που θεωρούνται 
ελπιδοφόροι. Αυτός ο μηχανισμός προσφέρεται ιδιαίτερα για τη διοίκηση προγράμματος όπως 
το GMES στο οποίο οι ανάγκες των ευρωπαϊκών περιφερειών πρέπει να λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη.

Τροπολογία 32
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι, "Συνεργασία", υπότιτλος "Συντονισμός μη κοινοτικών 

ερευνητικών προγραμμάτων", παράγραφος 3, εισαγωγικό μέρος

Η συμμετοχή της Κοινότητας σε από 
κοινού εκτελούμενα εθνικά ερευνητικά 
προγράμματα βάσει του άρθρου 169 της 

Η συμμετοχή της Κοινότητας σε από 
κοινού εκτελούμενα εθνικά ερευνητικά 
προγράμματα βάσει του άρθρου 169 της 



PR\571052EL.doc 23/82 PE 360.033v01-00

EL

συνθήκης ενδείκνυται ιδιαίτερα για την 
υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
μεγάλης κλίμακας και "μεταβλητής 
γεωμετρίας" μεταξύ κρατών μελών που 
έχουν κοινές ανάγκες ή/και κοινά 
ενδιαφέροντα. Οι πρωτοβουλίες βάσει του 
άρθρου 169 της συνθήκης θα προβλέπουν 
ενδεχομένως δυνατότητα συνεργασίας με 
διακυβερνητικά προγράμματα και θα 
καλύπτουν πεδία τα οποία θα 
προσδιορίζονται σε στενή συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, βάσει των εξής κριτηρίων:

συνθήκης ενδείκνυται ιδιαίτερα για την 
υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
μεγάλης κλίμακας και "μεταβλητής 
γεωμετρίας" μεταξύ κρατών μελών που 
έχουν κοινές ανάγκες ή/και κοινά 
ενδιαφέροντα. Σε καλά προσδιορισμένες 
περιπτώσεις, οι πρωτοβουλίες βάσει του 
άρθρου 169 της συνθήκης θα προβλέπουν 
ενδεχομένως δυνατότητα συνεργασίας με 
διακυβερνητικά προγράμματα και θα 
καλύπτουν πεδία τα οποία θα 
προσδιορίζονται σε στενή συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, βάσει των εξής κριτηρίων:

Αιτιολόγηση

Οι πρωτοβουλίες "μεταβλητής γεωμετρίας" που αναλαμβάνονται από λίγα κράτη μέλη 
αντιβαίνουν ως ένα βαθμό προς την επίτευξη της ευρωπαϊκής διάστασης.  Η στήριξη θα 
χορηγείται μόνον σε καλά προσδιορισμένες και δικαιολογημένες περιπτώσεις που θα έχουν 
οικονομικά οφέλη για όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 33
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιτλος "Συνεργατική έρευνα", παράγραφος 2α 

(νέα)

Θα καταρτισθεί γενική στρατηγική για 
διεθνή συνεργασία εντός του 
προγράμματος πλαισίου που θα καθορίζει 
τους στόχους, το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον 
και τους ειδικούς τομείς συνεργασίας με 
κάθε ομάδα χωρών.  Η στρατηγική θα 
υποδεικνύει τομείς στους οποίους η 
συμμετοχή τρίτης χώρας πρέπει να είναι 
περιορισμένη, π.χ. έρευνα στον τομέα της 
ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Η στρατηγική θα εξασφαλίσει συνεκτική προσέγγιση στον ευρύ τομέα της διεθνούς συνεργασίας 
και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα. Στην περίπτωση της ασφάλειας, είναι αναγκαία η 
περιορισμένη πρόσβαση σε θέματα πληροφόρησης.

Τροπολογία 34
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιτλος "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", 

υπότιτλος "Αιτιολογικό", παράγραφος 2
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Η κλινική έρευνα επί πολλών ασθενειών 
(π.χ. επί του καρκίνου, των 
καρδιαγγειακών παθήσεων, των 
νευρολογικών και ψυχικών διαταραχών 
και νόσων, και ιδίως εκείνων που 
συνδέονται με τη γήρανση όπως η νόσος 
Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον) 
εξαρτάται από τη διεξαγωγή διεθνών 
πολυκεντρικών κλινικών δοκιμών οι 
οποίες επιτρέπουν τη μελέτη επαρκούς 
αριθμού ασθενών σε μικρό χρονικό 
διάστημα. Η επιδημιολογική έρευνα από 
την άλλη πλευρά, για να καταλήξει σε 
ουσιαστικά συμπεράσματα, απαιτεί 
σημαντικό αριθμό διαφορετικών 
πληθυσμών και διεθνή δίκτυα. Για την 
ανάπτυξη νέων μεθόδων διάγνωσης και 
θεραπείας σπάνιων διαταραχών 
απαιτούνται επίσης διεθνείς προσεγγίσεις 
οι οποίες επιτρέπουν τη μελέτη 
ικανοποιητικού αριθμού ασθενών. Η 
διεξαγωγή έρευνας με γνώμονα την 
πολιτική υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
επιτρέπει τη σύγκριση των μοντέλων, των 
συστημάτων, των δεδομένων και του 
υλικού ασθενών που φυλάσσονται στις 
εθνικές βάσεις δεδομένων και βιοτράπεζες.

Η κλινική έρευνα επί πολλών ασθενειών 
(π.χ. επί του καρκίνου, των 
καρδιαγγειακών παθήσεων, των 
ρευματικών νόσων, των αναπνευστικών 
νόσων, των νευρολογικών και ψυχικών 
διαταραχών και νόσων, και ιδίως εκείνων 
που συνδέονται με τη γήρανση όπως η 
νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον) 
εξαρτάται από τη διεξαγωγή διεθνών 
πολυκεντρικών κλινικών δοκιμών οι 
οποίες επιτρέπουν τη μελέτη επαρκούς 
αριθμού ασθενών σε μικρό χρονικό 
διάστημα. Η επιδημιολογική έρευνα από 
την άλλη πλευρά, για να καταλήξει σε 
ουσιαστικά συμπεράσματα, απαιτεί 
σημαντικό αριθμό διαφορετικών 
πληθυσμών και διεθνή δίκτυα. Για την 
ανάπτυξη νέων μεθόδων διάγνωσης και 
θεραπείας σπάνιων διαταραχών 
απαιτούνται επίσης διεθνείς προσεγγίσεις 
οι οποίες επιτρέπουν τη μελέτη 
ικανοποιητικού αριθμού ασθενών. Η 
διεξαγωγή έρευνας με γνώμονα την 
πολιτική υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
επιτρέπει τη σύγκριση των μοντέλων, των 
συστημάτων, των δεδομένων και του 
υλικού ασθενών που φυλάσσονται στις 
εθνικές βάσεις δεδομένων και βιοτράπεζες.

Αιτιολόγηση

Τα αίτια των ρευματικών νόσων έχουν σχέση με γενετικές παραμορφώσεις. Οι συνέπειες είναι 
πολύ επαχθείς για τα ασφαλιστικά συστήματα και τα συστήματα ιατρικής περίθαλψης.

Η σημασία της έρευνας επί των ρευματικών νόσων υπογραμμίσθηκε με την έγκριση γραπτής 
δήλωσης στις 13.102005 αριθ. 389 (διαδικασία βάσει του άρθρου 116 του Κανονισμού).

Τροπολογία 35
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιτλος "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", 

υπότιτλος "Αιτιολογικό", παράγραφος 3

Η ανάπτυξη μιας δυναμικής βιοϊατρικής 
έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών κλάδων της 
ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, της 
ιατρικής τεχνολογίας και της 

Η ανάπτυξη μιας δυναμικής βιοϊατρικής 
έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανικών κλάδων της 
ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, της 
ιατρικής τεχνολογίας και της 
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φαρμακευτικής. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την 
καινοτομία στον φαρμακευτικό τομέα, με 
σκοπό κυρίως να μεγιστοποιήσει τις 
επιτυχίες της κλινικής έρευνας. Οι ΜΜΕ 
που αναπτύσσουν ερευνητική 
δραστηριότητα αποτελούν τη βασική 
οικονομική κινητήρια δύναμη της 
βιομηχανίας ιατροφαρμακευτικής 
βιοτεχνολογίας και ιατρικής τεχνολογίας.
Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη αριθμεί 
σήμερα περισσότερες βιοτεχνολογικές 
εταιρείες από τις ΗΠΑ, η πλειονότητα των 
εταιρειών αυτών είναι μικρότερες και 
λιγότερο ώριμες από τις ανταγωνίστριές 
τους στις ΗΠΑ. Ο συνδυασμός των 
δημόσιων και των ιδιωτικών ερευνητικών 
προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ θα 
διευκολύνει την ανάπτυξή τους. Η 
διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας σε 
επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην 
ανάπτυξη νέων προτύπων και 
προδιαγραφών που θα διαμορφώσουν ένα 
κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για τις νέες 
ιατρικές τεχνολογίες (π.χ. την 
αναγεννητική ιατρική).

φαρμακευτικής. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την 
καινοτομία στον φαρμακευτικό τομέα, με 
σκοπό κυρίως να μεγιστοποιήσει τις 
επιτυχίες της κλινικής έρευνας. Προς 
τούτο πρέπει να προωθηθεί η εφαρμογή 
του προγράμματος MICE 
(Φαρμακολογική έρευνα για τα παιδιά 
της Ευρώπης).  Οι ΜΜΕ που 
αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα 
αποτελούν τη βασική οικονομική 
κινητήρια δύναμη της βιομηχανίας 
ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας και 
ιατρικής τεχνολογίας. Παρά το γεγονός ότι 
η Ευρώπη αριθμεί σήμερα περισσότερες 
βιοτεχνολογικές εταιρείες από τις ΗΠΑ, η 
πλειονότητα των εταιρειών αυτών είναι 
μικρότερες και λιγότερο ώριμες από τις 
ανταγωνίστριές τους στις ΗΠΑ. Ο 
συνδυασμός των δημόσιων και των 
ιδιωτικών ερευνητικών προσπαθειών σε 
επίπεδο ΕΕ θα διευκολύνει την ανάπτυξή 
τους. Η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
έρευνας σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει επίσης 
στην ανάπτυξη νέων προτύπων και 
προδιαγραφών που θα διαμορφώσουν ένα 
κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για τις νέες 
ιατρικές τεχνολογίες (π.χ. την 
αναγεννητική ιατρική).

Αιτιολόγηση

Κανονισμός για τα παιδιατρικά φάρμακα και για την τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ.
1768/92, της οδηγίας 2001/83/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 726/2004. 

Τροπολογία 36
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιτλος "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", 

υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 1, 4η παύλα

- Καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις και 
παρεμβάσεις. Εδραίωση και περαιτέρω 
ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων θεραπείας 
και τεχνολογιών, ικανών να βρουν 
εφαρμογή στη θεραπεία πολλών ασθενειών 
και διαταραχών.

- Καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις και 
παρεμβάσεις. Εδραίωση και περαιτέρω 
ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων θεραπείας 
και τεχνολογιών, ικανών να βρουν 
εφαρμογή στη θεραπεία πολλών ασθενειών 
και διαταραχών, περιλαμβανομένων των 
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ασθενειών και διαταραχών των παιδιών.

Τροπολογία 37
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιτλος "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", 

υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 2, 4η παύλα

- Μεταγραφική έρευνα επί των 
σοβαρότερων ασθενειών: καρκίνος, 
καρδιαγγειακές παθήσεις, 
διαβήτης/παχυσαρκία· σπάνιες ασθένειες· 
άλλες χρόνιες ασθένειες (π.χ. 
οστεοαρθρίτιδα). Ανάπτυξη 
ασθενοκεντρικών στρατηγικών πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της κλινικής 
έρευνας.

- Μεταγραφική έρευνα επί των 
σοβαρότερων ασθενειών: καρκίνος, 
καρδιαγγειακές, ρευματικές και 
αναπνευστικές παθήσεις, 
διαβήτης/παχυσαρκία· σπάνιες ασθένειες· 
άλλες χρόνιες ασθένειες (π.χ. 
οστεοαρθρίτιδα). Ανάπτυξη 
ασθενοκεντρικών στρατηγικών πρόληψης, 
διάγνωσης και θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της κλινικής 
έρευνας.

Αιτιολόγηση

Η σημασία της έρευνας επί των ρευματικών νόσων υπογραμμίσθηκε με την έγκριση γραπτής 
δήλωσης στις 13.102005 αριθ. 389 (διαδικασία βάσει του άρθρου 116 του Κανονισμού).

Τροπολογία 38
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιτλος "Θεματικοί τομείς", σημείο 1 "Υγεία", 

υπότιτλος "Δραστηριότητες", εδάφιο 3, 3η παύλα

- Βελτίωση της πρόληψης των ασθενειών 
και της χρήσης των φαρμάκων. Ανάπτυξη 
αποτελεσματικών μηχανισμών δημόσιας 
παρέμβασης για την προστασία και την 
προαγωγή της υγείας, οι οποίοι να 
καλύπτουν ευρύτερο φάσμα καθοριστικών 
για την κατάσταση της υγείας παραγόντων 
(όπως το άγχος, η διατροφή ή οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες).
Προσδιορισμός μηχανισμών επιτυχούς 
παρέμβασης σε διαφορετικά πλαίσια 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με σκοπό 
τη βελτίωση της συνταγογράφησης και της 
χρήσης των φαρμάκων από τους ασθενείς 
(συμπεριλαμβανομένης της 
φαρμακοεπαγρύπνησης).

- Βελτίωση της πρόληψης των ασθενειών 
και της χρήσης των φαρμάκων.
Ανοσολογικές, τοξικολογικές και 
επιδημιολογικές μελέτες για την 
προώθηση υψηλών επιπέδων 
προληπτικής και προφυλακτικής 
ιατροφαρμακευτικής μέριμνας. Έρευνα 
για την δέουσα χρήση σε παιδιά των 
καθιερωμένων φαρμάκων. Ανάπτυξη 
αποτελεσματικών μηχανισμών δημόσιας 
παρέμβασης για την προστασία και την 
προαγωγή της υγείας, οι οποίοι να 
καλύπτουν ευρύτερο φάσμα καθοριστικών 
για την κατάσταση της υγείας παραγόντων 
(όπως το άγχος, η διατροφή ή οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες).
Προσδιορισμός μηχανισμών επιτυχούς 
παρέμβασης σε διαφορετικά πλαίσια 
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ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με σκοπό 
τη βελτίωση της συνταγογράφησης και της 
χρήσης των φαρμάκων από τους ασθενείς 
(συμπεριλαμβανομένης της 
φαρμακοεπαγρύπνησης).

Αιτιολόγηση

Η προληπτική και προφυλακτική ιατροφαρμακευτική μέριμνα δεν είναι μόνον λιγότερο 
δαπανηρή αλλά είναι και πιο αποτελεσματική και σημαντική για την ευημερία των ανθρώπων.

Η ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη της έρευνας στον τομέα της δέουσας χρήσης σε παιδιά 
των καθιερωμένων φαρμάκων τονίσθηκε από το Κοινοβούλιο ως μέρος του προτεινόμενου 
κανονισμού για τα παιδιατρικά φάρμακα.  

Τροπολογία 39
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 2 "Τρόφιμα, 

γεωργία και βιοτεχνολογία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 1

Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση 
βιολογικών πόρων του εδαφικού, του 
δασικού και του υδάτινου περιβάλλοντος:
Έρευνα γενικού χαρακτήρα στις 
βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογίες όπως η 
γονιδιωματική, η πρωτεϊνωματική, η 
μεταβολισμική, η συστημική βιολογία και 
οι συγκλίνουσες τεχνολογίες 
μικροοργανισμών, φυτών και ζώων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης
της βιοποικιλότητάς τους· βελτίωση των 
καλλιεργειών και των συστημάτων 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων βιολογικής γεωργίας, των 
συστημάτων παραγωγής ποιοτικών 
προϊόντων και των επιπτώσεων των ΓΤΟ· 
αειφόρος, ανταγωνιστική και 
πολυλειτουργική γεωργία και δασοκομία· 
αγροτική ανάπτυξη· ορθή μεταχείριση των 
ζώων, ζωοτεχνία και ζωική παραγωγή· 
υγεία των φυτών· αειφόρος και 
ανταγωνιστική αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια· λοιμώδεις ζωικές 
ασθένειες και ζωοανθρωπονόσοι· ασφαλής 
διάθεση των ζωικών αποβλήτων και 
απορριμμάτων· διατήρηση, διαχείριση και 
εκμετάλλευση υδρόβιων πόρων· ανάπτυξη 
εργαλείων απαραίτητων για τους 

Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση 
βιολογικών πόρων του εδαφικού, του 
δασικού και του υδάτινου περιβάλλοντος:
Έρευνα γενικού χαρακτήρα στις 
βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογίες όπως η 
γονιδιωματική, η πρωτεϊνωματική, η 
μεταβολισμική, η συστημική βιολογία και 
οι συγκλίνουσες τεχνολογίες 
μικροοργανισμών, φυτών και ζώων, 
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης 
και αειφόρου χρήσης της βιοποικιλότητάς 
τους· βελτίωση των καλλιεργειών και των 
συστημάτων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων 
βιολογικής γεωργίας, των συστημάτων 
παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και των 
επιπτώσεων των ΓΤΟ· αειφόρος, 
ανταγωνιστική και πολυλειτουργική 
γεωργία και δασοκομία· ενσωματωμένη
αγροτική ανάπτυξη η οποία 
συμπεριλαμβάνει τις παραμέτρους της 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών 
στο σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων· 
ορθή μεταχείριση των ζώων, ζωοτεχνία και 
ζωική παραγωγή· εναλλακτικές 
στρατηγικές δοκιμών και μέθοδοι χωρίς 
χρήση ζώων, υγεία των φυτών· αειφόρος 
και ανταγωνιστική αλιεία και 
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υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για 
άλλους συντελεστές της γεωργικής και της 
αγροτικής ανάπτυξης (πρακτικές 
διαχείρισης φυσικού τοπίου, γαιών κτλ.).

υδατοκαλλιέργεια· λοιμώδεις ζωικές 
ασθένειες και ζωοανθρωπονόσοι· ασφαλής 
διάθεση των ζωικών αποβλήτων και 
απορριμμάτων· διατήρηση, διαχείριση και 
εκμετάλλευση υδρόβιων πόρων· ανάπτυξη 
εργαλείων απαραίτητων για τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για 
άλλους συντελεστές της γεωργικής και της 
αγροτικής ανάπτυξης (πρακτικές 
διαχείρισης φυσικού τοπίου, γαιών κτλ.).

Αιτιολόγηση

Η βιωσιμότητα της παραγωγής τροφίμων και η διαχείριση των πόρων θα είναι η βασική 
επιδίωξη αυτής της δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο για την προστασία και την 
καλή διαβίωση των ζώων, το άρθρο 23 της οδηγίας του Συμβουλίου 86/609/ΕΟΚ, το άρθρο 7 
παράγραφος 2, στοιχεία (α) και (β) του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το 
περιβάλλον και τον στόχο του προταθέντος κανονισμού σχετικά με τα χημικά προϊόντα για 
προώθηση των δοκιμών που δεν διενεργούνται σε ζώα, η ανάπτυξη και επικύρωση και 
εναλλακτικών στρατηγικών δοκιμής και ιδιαίτερα μεθόδων δοκιμών χωρίς χρήση ζώων πρέπει 
να περιληφθούν στις δραστηριότητες σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία.  

Τροπολογία 40
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 2 "Τρόφιμα, 

γεωργία και βιοτεχνολογία", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 2

"Από το τραπέζι έως το αγρόκτημα":
Τρόφιμα, υγεία και ευεξία: καταναλωτικά, 
κοινωνικά, βιομηχανικά ζητήματα και 
ζητήματα υγείας που συνδέονται με τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
άπτονται των επιστημών της συμπεριφοράς 
και των γνωστικών επιστημών· διατροφή, 
παθήσεις και διαταραχές που συνδέονται 
με τη διατροφή, συμπεριλαμβανομένης της 
παχυσαρκίας· καινοτόμες τεχνολογίες 
επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της 
συσκευασίας) τροφίμων και ζωοτροφών· 
βελτίωση της ποιότητας και της 
ασφάλειας, τόσο της χημικής όσο και της 
μικροβιακής, των τροφίμων, των ποτών 
και των ζωοτροφών· ακεραιότητα (και 
έλεγχος) της ανθρώπινης τροφικής 
αλυσίδας· αλληλεπίδραση του 

"Από το τραπέζι έως το αγρόκτημα":
Τρόφιμα, υγεία και ευεξία: καταναλωτικά, 
κοινωνικά, βιομηχανικά ζητήματα και 
ζητήματα υγείας που συνδέονται με τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
άπτονται των επιστημών της συμπεριφοράς 
και των γνωστικών επιστημών· διατροφή, 
παθήσεις και διαταραχές που συνδέονται 
με τη διατροφή, συμπεριλαμβανομένης της 
παχυσαρκίας και των αλλεργιών· οφέλη 
για την υγεία από συγκεκριμένα τρόφιμα 
και δίαιτες· καινοτόμες τεχνολογίες 
επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της 
συσκευασίας) τροφίμων και ζωοτροφών· 
βελτίωση της ποιότητας και της 
ασφάλειας, τόσο της χημικής όσο και της 
βιολογικής, των τροφίμων, των ποτών και 
των ζωοτροφών· ακεραιότητα και 
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περιβάλλοντος και της ανθρώπινης και της 
ζωικής τροφικής αλυσίδας· η έννοια της 
"από άκρη σε άκρη ανθρώπινης τροφικής 
αλυσίδας" (συμπεριλαμβανομένων των 
ιχθυοπροϊόντων)· ιχνηλασιμότητα.

βιωσιμότητα (και έλεγχος) της 
ανθρώπινης τροφικής αλυσίδας· 
αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης και της ζωικής τροφικής 
αλυσίδας· η έννοια της "από άκρη σε άκρη 
ανθρώπινης τροφικής αλυσίδας" 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ιχθυοπροϊόντων)· ιχνηλασιμότητα.

Τροπολογία 41
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Τεχνολογίες 

της πληροφορίας και της επικοινωνίας", υπότιτλος "Αιτιολογικό", παράγραφος 1

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας έχουν καίρια σημασία για το 
μέλλον της Ευρώπης και για την 
υλοποίηση της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας. Το ήμισυ των κερδών 
παραγωγικότητας που σημειώνουν οι 
ευρωπαϊκές οικονομίες οφείλονται στον 
αντίκτυπο των ΤΠΕ στα προϊόντα, τις 
υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές 
διαδικασίες. Οι ΤΠΕ αποτελούν τον 
σημαντικότερο παράγοντα για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
παραγωγικότητας και για τον έλεγχο της 
εξέλιξης των αλυσίδων αξίας στους 
βιομηχανικούς κλάδους και τους κλάδους 
παροχής υπηρεσιών. Οι ΤΠΕ 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 
κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης 
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας 
και στον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε τομείς δημόσιου 
ενδιαφέροντος όπως η εκπαίδευση, η 
μάθηση, η ασφάλεια, η ενέργεια, οι 
μεταφορές και το περιβάλλον. Τέλος, οι 
ΤΠΕ διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο 
στην εξέλιξη άλλων επιστημονικών και 
τεχνολογικών πεδίων, δεδομένου ότι 
αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
ερευνητές διεξάγουν την ερευνητική τους 
δραστηριότητα, συνεργάζονται και 
καινοτομούν.

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας έχουν καίρια σημασία για το 
μέλλον της Ευρώπης και για την 
υλοποίηση της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας. Το ήμισυ των κερδών 
παραγωγικότητας που σημειώνουν οι 
ευρωπαϊκές οικονομίες οφείλονται στον 
αντίκτυπο των ΤΠΕ στα προϊόντα, τις 
υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές 
διαδικασίες. Οι ΤΠΕ αποτελούν τον 
σημαντικότερο παράγοντα για την 
ενίσχυση της καινοτομίας και της 
παραγωγικότητας και για τον έλεγχο της 
εξέλιξης των αλυσίδων αξίας στους 
βιομηχανικούς κλάδους και τους κλάδους 
παροχής υπηρεσιών. Οι ΤΠΕ πρέπει να 
προωθούν τη δυνατότητα πρόσβασης και 
τη διαφάνεια της διοίκησης και των 
διεργασιών ανάπτυξης πολιτικής. Οι ΤΠΕ 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 
κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης 
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας 
και στον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε τομείς δημόσιου 
ενδιαφέροντος όπως η εκπαίδευση, η 
μάθηση, η ασφάλεια, η ενέργεια, οι 
μεταφορές και το περιβάλλον. Τέλος, οι 
ΤΠΕ διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο 
στην εξέλιξη άλλων επιστημονικών και 
τεχνολογικών πεδίων, δεδομένου ότι 
αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
ερευνητές διεξάγουν την ερευνητική τους 
δραστηριότητα, συνεργάζονται και 
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καινοτομούν.

Τροπολογία 42
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Τεχνολογίες 

της πληροφορίας και της επικοινωνίας", υπότιτλος "Αιτιολογικό", παράγραφος 2α (νέα)

Η δραστηριότητα έρευνας στον τομέα 
των ΤΠΕ που βασίζεται στο αναπτυξιακό 
μοντέλο "ανοιχτής πηγής" αποδεικνύει 
τη χρησιμότητά του για τη δημιουργία 
καινοτομίας και την αύξηση της 
συνεργασίας. Αξίζει να διερευνηθεί κατά 
πόσο αυτό το μοντέλο συνεργασίας και 
καινοτομίας θα μπορούσε να αποδειχθεί 
επίσης χρήσιμο για άλλες δραστηριότητες 
του προγράμματος πλαισίου.

Αιτιολόγηση

 Στην περίπτωση των λογισμικών, το μοντέλο ανάπτυξης "ανοιχτής πηγής" βασίζεται στη 
συνεργασία σε επίπεδο Κοινότητας σε συνδυασμό με ευρεία διάδοση, πρόσβαση και ικανότητα 
επαναχρησιμοποίησης των  αποτελεσμάτων με ελάχιστους περιορισμούς.  Αυτό το μοντέλο 
ανάπτυξης ενθαρρύνει την εξέταση, την αξιολόγηση από ομοτίμους, την επαναχρησιμοποίηση, 
την κατασκευή επί παραγγελία και τη βελτίωση του λογισμικού που αναπτύσσεται και 
παραδίδεται σε μια κοινότητα ανοιχτής πηγής. Η ανάπτυξη ανοιχτής πηγής είναι μεγάλης 
σημασίας παράγοντας για καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ, συμβάλλοντας τόσο στην 
τεχνολογική πρόοδο όσο και στην αύξηση του ανταγωνισμού. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τόσο 
οι μεγάλες όσο και οι μικρές, τα πανεπιστήμια και οι μεμονωμένοι σχεδιαστές περιλαμβάνονται 
μεταξύ αυτών που πρώτοι συμβάλλουν ανά τον κόσμο στην ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτής 
πηγής.  

Τροπολογία 43
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Τεχνολογίες 

της πληροφορίας και της επικοινωνίας", υπότιτλος "Αιτιολογικό", παράγραφος 4

Στο πλαίσιο μιας σφαιρικής και ολιστικής 
στρατηγικής, οι δραστηριότητες έρευνας 
επί των ΤΠΕ θα συνδέονται στενά με τα 
πολιτικά μέτρα υπέρ της εξάπλωσης και 
της υιοθέτησης των ΤΠΕ και με τα 
ρυθμιστικά μέτρα στον τομέα αυτό. Οι 
σχετικές προτεραιότητες έχουν καθορισθεί 
κατόπιν εκτενών διαβουλεύσεων και 
λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων και 
προοπτικών που προέκυψαν από μια σειρά 

Στο πλαίσιο μιας σφαιρικής και ολιστικής 
στρατηγικής, οι δραστηριότητες έρευνας 
επί των ΤΠΕ θα συνδέονται στενά με τα 
πολιτικά μέτρα υπέρ της εξάπλωσης και 
της υιοθέτησης των ΤΠΕ και με τα 
ρυθμιστικά μέτρα στον τομέα αυτό. Οι 
σχετικές προτεραιότητες έχουν καθορισθεί 
κατόπιν εκτενών διαβουλεύσεων και 
λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων και 
προοπτικών που προέκυψαν από μια σειρά 
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ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών 
και βιομηχανικών πρωτοβουλιών σε τομείς 
όπως η νανοηλεκτρονική, τα 
ενσωματωμένα συστήματα, οι κινητές 
επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά μέσα, η 
ρομποτική και το λογισμικό, οι υπηρεσίες, 
και οι τεχνολογίες και εφαρμογές 
πλέγματος (grids).

ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών 
και βιομηχανικών πρωτοβουλιών σε τομείς 
όπως η νανοηλεκτρονική, τα 
ενσωματωμένα συστήματα, οι κινητές 
επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά μέσα, η 
φωτονική, η ρομποτική και το λογισμικό, 
οι υπηρεσίες, και οι τεχνολογίες και 
εφαρμογές πλέγματος (grids).

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα για την φωτονική δεν πρέπει να αγνοείται.  

Τροπολογία 44
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιτλος "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "σημείο 3 

"Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας", υπότιτλος "Δραστηριότητες", 
στοιχείο 3, εδάφιο 1, 5η παύλα

- προς υποστήριξη της δημόσιας 
διοίκησης: ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας, του ανοίγματος, της 
συμμετοχικότητας, της λογοδοσίας και των 
δεσμών με τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις, για μια παγκόσμιου κύρους 
δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία της 
δημοκρατίας.

- προς υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης· ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας, του ανοίγματος, 
της συμμετοχικότητας, της λογοδοσίας και 
των δεσμών με τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις, για μια παγκόσμιου κύρους 
δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία της 
δημοκρατίας.

Αιτιολόγηση

Τα έργα έρευνας και επίδειξης χρειάζονται για τον καθορισμό της πολιτικής και των 
στρατηγικών που είναι οι πλέον πρακτικές και αποτελεσματικές για να μπορούν οι δήμοι και 
κοινότητες να παίζουν το ρόλο τους όσον αφορά την τόνωση της χρήσης των ΤΠΕ και τη 
διευκόλυνση της συμβολής σε τοπικό επίπεδο στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που 
παρέχονται στους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις και σε τομείς δημοσίου συμφέροντος 
όπως παιδεία, μάθηση, ασφάλεια.  

Τροπολογία 45
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Τεχνολογίες 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 3, εδάφιο 1, 

παύλα 5α (νέα)

- προς υποστήριξη της ασφάλειας, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που υποδεικνύονται στο θεματικό τομέα 
"Ασφάλεια και Διάστημα".
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Αιτιολόγηση

Η απαρίθμηση δεν είναι πλήρης χωρίς μνεία της Ασφάλειας, μολονότι αυτός ο θεματικός 
τομέας καλύπτεται σε άλλο τμήμα του προγράμματος πλαισίου.

Τροπολογία 46
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 3 "Τεχνολογίες 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 3, εδάφιο 4

- ΤΠΕ προς ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
των χρηστών: διαχείριση ταυτότητας· 
επαλήθευση ταυτότητας και αδειοδότηση· 
τεχνολογίες ενίσχυσης της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής· διαχείριση ψηφιακών 
δικαιωμάτων και ψηφιακών πόρων· 
προστασία από απειλές του κυβερνοχώρου.

- ΤΠΕ προς ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
των χρηστών: διαχείριση ταυτότητας· 
επαλήθευση ταυτότητας και αδειοδότηση· 
τεχνολογίες ενίσχυσης της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής· διαχείριση ψηφιακών 
δικαιωμάτων και ψηφιακών πόρων· 
προστασία από απειλές του κυβερνοχώρου·
παρακολούθηση των κρίσιμων 
ζητημάτων στον τομέα της 
ασφάλειας/ιδιωτικής ζωής.

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα ιδιωτικής ζωής κινδυνεύουν να παραμεληθούν εκτός εάν δημιουργηθεί ειδική 
επιτροπή για να τα διασφαλίσει· το ΚΚΕρ. είναι ο οργανισμός της ΕΕ που φαίνεται ότι μπορεί 
να πάρει σχετική πρωτοβουλία δεδομένου ότι ασχολήθηκε εκτενώς τα παρελθόντα έτη με το 
ζήτημα της ασφάλειας/ιδιωτικής ζωής.

Τροπολογία 47
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 4 

"Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής", υπότιτλος 
"Αιτιολογικό", παράγραφος 3

Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες 
σε πεδία όπως η νανοηλεκτρονική, η 
μεταποίηση, η χαλυβουργία, η χημεία, οι 
μεταφορές, οι κατασκευές, η βιομηχανική 
ασφάλεια, τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα, ο χαρτοπολτός και το χαρτί, 
συμβάλλουν στον καθορισμό κοινών 
ερευνητικών προτεραιοτήτων και στόχων.
Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν 
στον παρόντα θεματικό τομέα θα 
καλύπτουν βιομηχανικές πτυχές 
προτεραιότητας και την ένταξή τους σε 
κατά κλάδο εφαρμογές, αλλά και συναφή 

Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες 
σε πεδία όπως η νανοηλεκτρονική, η 
νανοϊατρική, η φωτονική, η μεταποίηση, η 
χαλυβουργία, η χημεία, οι μεταφορές, οι 
κατασκευές, η βιομηχανική ασφάλεια, τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ο 
χαρτοπολτός και το χαρτί, συμβάλλουν 
στον καθορισμό κοινών ερευνητικών 
προτεραιοτήτων και στόχων. Οι 
δραστηριότητες που θα αναληφθούν στον 
παρόντα θεματικό τομέα θα καλύπτουν 
βιομηχανικές πτυχές προτεραιότητας και 
την ένταξή τους σε κατά κλάδο εφαρμογές, 
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ζητήματα πολιτικής, κανονιστικής 
ρύθμισης, τυποποίησης και αντικτύπου, με 
στόχο μεταξύ άλλων την ευέλικτη 
αντιμετώπιση νέων πολιτικών αναγκών.

αλλά και συναφή ζητήματα πολιτικής, 
κανονιστικής ρύθμισης, τυποποίησης και 
αντικτύπου, με στόχο μεταξύ άλλων την 
ευέλικτη αντιμετώπιση νέων πολιτικών 
αναγκών.

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα για την φωτονική και την νανοϊατρική δεν πρέπει να 
αγνοείται.

Τροπολογία 48
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 5 "Ενέργεια", 

υπότιτλος "Στόχος"

Μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού 
συστήματος, το οποίο εξαρτάται από τα 
ορυκτά καύσιμα, σε ένα πιο αειφόρο 
ενεργειακό σύστημα το οποίο θα βασίζεται 
σε διαφοροποιημένες και αυξημένης 
ενεργειακής απόδοσης πηγές και φορείς 
ενέργειας, με σκοπό την αντιμετώπιση των 
πιεστικών προκλήσεων που θέτουν η 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και 
η αλλαγή του κλίματος, και παράλληλα 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών βιομηχανιών.

Μετατροπή του υφιστάμενου ενεργειακού 
συστήματος, το οποίο εξαρτάται από τα 
ορυκτά καύσιμα σε αποδοτικότερη 
ενεργειακά και εκπέμπουσα λιγότερο CO2 
οικονομία· μια τέτοια αειφόρος 
ενεργειακή οικονομία θα βασίζεται σε 
διαφοροποιημένες και αυξημένης 
ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής 
διατήρησης πηγές και φορείς ενέργειας, 
με ιδιαίτερη προσοχή στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, με σκοπό την 
αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων 
που θέτουν η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και η αλλαγή του κλίματος, 
και παράλληλα την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιώσιμων ενεργειακών βιομηχανιών.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες του 7ΠΠ πρέπει να είναι συνεπείς προς την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική 
που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση των πρωτογενών πηγών ενέργειας, τη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών CO2.

Τροπολογία 49
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 5 "Ενέργεια", 

υπότιτλος "Αιτιολογικό", παράγραφος 3

Για τη ριζική αναδιαμόρφωση του 
ενεργειακού συστήματος χρειάζονται 

Για τη ριζική αναδιαμόρφωση του 
ενεργειακού συστήματος σε ένα βιώσιμο 
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επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη, 
την επίδειξη και τη διάδοση νέων 
τεχνολογιών, τις οποίες οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να 
αναλάβουν εξ ολοκλήρου λόγω του 
υπερβολικά υψηλού κινδύνου και της 
υπερβολικά υψηλής αβεβαιότητας 
απόδοσης. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ είναι 
απαραίτητο να ενισχύσει τη δημόσια 
χρηματοδοτική υποστήριξη με σκοπό την 
κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων 
και να διασφαλίσει συνεκτικό και 
αποτελεσματικότερο συνδυασμό των 
ευρωπαϊκών προσπαθειών και πόρων, 
ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνισθεί με 
επιτυχία οικονομίες που πραγματοποιούν 
σημαντικές και συνεχείς επενδύσεις σε 
αντίστοιχες τεχνολογίες. Οι ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες διαδραματίζουν 
ζωτικό ρόλο από αυτή την άποψη, 
δεδομένου ότι διασφαλίζουν συντονισμένη 
κινητοποίηση των αναγκαίων ερευνητικών 
προσπαθειών. Οι δραστηριότητες που θα 
αναληφθούν για την επίτευξη του ως άνω 
στόχου εκτίθενται στη συνέχεια. Στις 
δραστηριότητες αυτές συμπεριλαμβάνεται 
μια ειδική δραστηριότητα υποστήριξης της 
ανάπτυξης γνώσεων, απαραίτητων για τη 
χάραξη ενεργειακής πολιτικής, και 
ενδεχομένως για την αντιμετώπιση νέων 
και αναδυόμενων πολιτικών αναγκών, για 
παράδειγμα σε σχέση με τον ρόλο της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στην 
εξέλιξη της διεθνούς δράσης κατά της 
αλλαγής του κλίματος, καθώς και για την 
αντιμετώπιση των παραγόντων αστάθειας 
ή των διακοπών του ενεργειακού 
εφοδιασμού και των ενεργειακών τιμών.

και νοήμον ενεργειακό σύστημα
χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα, την 
ανάπτυξη, την επίδειξη και τη διάδοση 
νέων τεχνολογιών, τις οποίες οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να 
αναλάβουν εξ ολοκλήρου λόγω του 
υπερβολικά υψηλού κινδύνου και της 
υπερβολικά υψηλής αβεβαιότητας 
απόδοσης. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ είναι 
απαραίτητο να ενισχύσει τη δημόσια 
χρηματοδοτική υποστήριξη με σκοπό την 
κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων 
και να διασφαλίσει συνεκτικό και 
αποτελεσματικότερο συνδυασμό των 
ευρωπαϊκών προσπαθειών και πόρων, 
ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνισθεί με 
επιτυχία οικονομίες που πραγματοποιούν 
σημαντικές και συνεχείς επενδύσεις σε 
αντίστοιχες τεχνολογίες. Οι ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες διαδραματίζουν 
ζωτικό ρόλο από αυτή την άποψη, 
δεδομένου ότι διασφαλίζουν συντονισμένη 
κινητοποίηση των αναγκαίων ερευνητικών 
προσπαθειών. Οι δραστηριότητες που θα 
αναληφθούν για την επίτευξη του ως άνω 
στόχου εκτίθενται στη συνέχεια. Στις 
δραστηριότητες αυτές συμπεριλαμβάνεται 
μια ειδική δραστηριότητα υποστήριξης της 
ανάπτυξης γνώσεων, απαραίτητων για τη 
χάραξη ενεργειακής πολιτικής, και 
ενδεχομένως για την αντιμετώπιση νέων 
και αναδυόμενων πολιτικών αναγκών, για 
παράδειγμα σε σχέση με τον ρόλο της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στην 
εξέλιξη της διεθνούς δράσης κατά της 
αλλαγής του κλίματος, καθώς και για την 
αντιμετώπιση των παραγόντων αστάθειας 
ή των διακοπών του ενεργειακού 
εφοδιασμού και των ενεργειακών τιμών.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες του 7ΠΠ πρέπει να είναι συνεπείς προς την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική 
που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση των πρωτογενών πηγών ενέργειας, τη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών CO2. Αυτός συνήθως 
προσδιορίζεται ως νοήμον ενεργειακό σύστημα.
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Τροπολογία 50
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 5 "Ενέργεια", 

υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 7, παράγραφος 1

Αύξηση της αποδοτικότητας, της 
ασφάλειας και της αξιοπιστίας των 
ευρωπαϊκών συστημάτων και δικτύων 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για 
παράδειγμα με τη μετατροπή των 
υφιστάμενων δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ένα διαλεκτικό δίκτυο 
εξυπηρέτησης (πελατών/φορέων 
εκμετάλλευσης), και άρση των φραγμών 
που παρακωλύουν τη διάδοση ευρείας 
κλίμακας και την αποτελεσματική 
ολοκλήρωση διάσπαρτων και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αύξηση της αποδοτικότητας, της 
ασφάλειας και της αξιοπιστίας των 
ευρωπαϊκών συστημάτων και δικτύων 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για 
παράδειγμα με τη μετατροπή των 
υφιστάμενων δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ένα διαλεκτικό δίκτυο 
εξυπηρέτησης (πελατών/φορέων 
εκμετάλλευσης), και, με την ανάπτυξη 
επιλογών αποθήκευσης της ενέργειας, 
άρση των φραγμών που παρακωλύουν τη 
διάδοση ευρείας κλίμακας και την 
αποτελεσματική ολοκλήρωση διάσπαρτων 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη επιλογών αποθήκευσης για την ηλεκτρική ενέργεια είναι σημαντική, ιδιαίτερα για 
την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από αιολική ενέργεια. Το υδρογόνο και οι κυψέλες 
καυσίμου είναι, μεταξύ άλλων, επιλογές αποθήκευσης.

Τροπολογία 51
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υπότιτλος "Αιτιολογικό", παράγραφος 2

Η ανάληψη ερευνητικής δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη ώστε να 
διασφαλισθούν η εκπλήρωση των διεθνών 
δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στα 
πλαίσια π.χ. του πρωτοκόλλου του Κιότο 
και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
για τη βιολογική ποικιλότητα, η επίτευξη 
των στόχων της Παγκόσμιας Διάσκεψης 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2002, 
καθώς και της πρωτοβουλίας της ΕΕ για το 
νερό, και, τέλος, η συμβολή στο έργο της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος και στην 
πρωτοβουλία της Συνόδου για την 
Παρατήρηση της Γης. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητο να καλυφθούν οι σημαντικές 
ανάγκες έρευνας που απορρέουν από τις 
υφιστάμενες και τις αναδυόμενες πολιτικές 

Η ανάληψη ερευνητικής δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη ώστε να 
διασφαλισθούν η εκπλήρωση των διεθνών 
δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στα 
πλαίσια π.χ. της Σύμβασης Πλαισίου του 
ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές 
(UNFCCC) και του πρωτοκόλλου του 
Κιότο και της σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα, η 
επίτευξη των στόχων της Παγκόσμιας 
Διάσκεψης για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 
2002, καθώς και της πρωτοβουλίας της ΕΕ 
για το νερό, και, τέλος, η συμβολή στο 
έργο της Διακυβερνητικής Επιτροπής για 
την Αλλαγή του Κλίματος και στην 
πρωτοβουλία της Συνόδου για την 
Παρατήρηση της Γης. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητο να καλυφθούν οι σημαντικές 
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της ΕΕ και από την εφαρμογή του 6ου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον 
και των σχετικών θεματικών στρατηγικών, 
του προγράμματος δράσης για τις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες, του σχεδίου 
δράσης για το περιβάλλον και την υγεία, 
καθώς και ορισμένων οδηγιών όπως η 
οδηγία πλαίσιο περί των υδάτων.

ανάγκες έρευνας που απορρέουν από τις 
υφιστάμενες και τις αναδυόμενες πολιτικές 
της ΕΕ και από την εφαρμογή του 6ου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον 
και των σχετικών θεματικών στρατηγικών, 
του προγράμματος δράσης για τις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες, του σχεδίου 
δράσης για το περιβάλλον και την υγεία, 
της κοινοτικής στρατηγικής για τον 
υδράργυρο καθώς και ορισμένων οδηγιών 
όπως η οδηγία πλαίσιο περί των υδάτων.

Αιτιολόγηση

Η Σύμβαση Πλαίσιο του ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές (UNFCCC) που ασχολείται με τα 
μέτρα μετά το Κιότο δεν είναι δυνατόν να αγνοείται.

Η κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο έχει επίσης σχέση με το Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Δράσης.

Τροπολογία 52
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υπότιτλος "Αιτιολογικό", παράγραφος 3

Η ΕΕ χρειάζεται να ενισχύσει τη θέση της 
στις παγκόσμιες αγορές περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες αυτές 
προσφέρουν οικολογικά αποδοτικές λύσεις 
σε περιβαλλοντικά προβλήματα ποικίλης 
κλίμακας και προστατεύουν την 
πολιτιστική μας κληρονομιά, 
συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο 
ανάπτυξη. Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
λειτουργούν ως κίνητρο καινοτομίας και 
διανοίγουν επιχειρηματικές προοπτικές. Οι 
ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες για 
την ύδρευση και αποχέτευση και για την 
αειφόρο χημική τεχνολογία επιβεβαιώνουν 
την αναγκαιότητα ανάληψης δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ, και οι στρατηγικές 
ερευνητικές τους κατευθύνσεις 
λαμβάνονται υπόψη στις δραστηριότητες 
που παρατίθενται κατωτέρω. Στις 
δραστηριότητες αυτές λαμβάνονται επίσης 
υπόψη οι στρατηγικές κατευθύνσεις άλλων 
τεχνολογικών πλατφορμών που καλύπτουν 
εν μέρει ζητήματα περιβαλλοντικής 

Η ΕΕ χρειάζεται να ενισχύσει τη θέση της 
στις παγκόσμιες αγορές περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες αυτές 
συμβάλλουν στη βιώσιμη κατανάλωση 
και παραγωγή καθώς και στη βιώσιμη 
ανάπτυξη εξασφαλίζοντας οικολογικά 
αποδοτικές λύσεις σε περιβαλλοντικά 
προβλήματα ποικίλης κλίμακας και 
προστατεύουν την πολιτιστική μας 
κληρονομιά, συμβάλλοντας έτσι στην 
αειφόρο ανάπτυξη. Οι περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις λειτουργούν ως κίνητρο 
καινοτομίας και διανοίγουν 
επιχειρηματικές προοπτικές. Οι 
ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες για 
την ύδρευση και αποχέτευση και για την 
αειφόρο χημική τεχνολογία επιβεβαιώνουν 
την αναγκαιότητα ανάληψης δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ, και οι στρατηγικές 
ερευνητικές τους κατευθύνσεις 
λαμβάνονται υπόψη στις δραστηριότητες 
που παρατίθενται κατωτέρω. Στις 
δραστηριότητες αυτές λαμβάνονται επίσης 
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τεχνολογίας (π.χ. οι πλατφόρμες για τις 
κατασκευές και για τη δασοκομία).

υπόψη οι στρατηγικές κατευθύνσεις άλλων 
τεχνολογικών πλατφορμών που καλύπτουν 
εν μέρει ζητήματα περιβαλλοντικής 
τεχνολογίας (π.χ. οι πλατφόρμες για τις 
κατασκευές και για τη δασοκομία).

Τροπολογία 53
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 
(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 

1, πρώτη παύλα

- Πιέσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα:
Λειτουργία του κλίματος και του Γήινου 
συστήματος· μέτρα προσαρμογής και 
μετριασμού· ρύπανση ατμόσφαιρας, 
εδάφους και υδάτων· αλλαγές στη σύνθεση 
της ατμόσφαιρας και στον κύκλο του 
νερού· αλληλεπιδράσεις μεταξύ κλίματος, 
χερσαίας επιφάνειας και ωκεανών· 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τα 
οικοσυστήματα.

- Πιέσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα:
Λειτουργία του κλίματος και του Γήινου 
συστήματος· μέτρα προσαρμογής και 
μετριασμού· ρύπανση και πρόληψη της 
ρύπανσης ατμόσφαιρας, εδάφους και 
υδάτων· αλλαγές στη σύνθεση της 
ατμόσφαιρας και στον κύκλο του νερού· 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ κλίματος, 
χερσαίας επιφάνειας και ωκεανών· 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τα 
οικοσυστήματα, περιλαμβανομένων των 
επιπτώσεων της ανόδου της στάθμης της 
θάλασσας σε πολύτιμες παράκτιες ζώνες 
και παράκτιες πόλεις.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή το πρόγραμμα πλαίσιο θα συμπεριλάβει προτάσεις για την 
αντιμετώπιση στην πηγή των προβλημάτων ρύπανσης λόγω ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και 
των εκπομπών στο περιβάλλον είτε προέρχονται από τον άνθρωπο είτε από φυσικά αίτια.

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι αναμφισβήτητα μια ορατή επίπτωση των 
παγκόσμιων αλλαγών και θεσπίζονται ήδη μέτρα προσαρμογής και μετριασμού για την 
προστασία πόλεων και παράκτιων περιοχών. Ο συνδυασμένος αντίκτυπος του φαινομένου της 
ανόδους της στάθμης και των μέτρων μετριασμού πρέπει να εξετασθούν δεόντως από όλες τις 
απόψεις.

Τροπολογία 54
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 
(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 

2, πρώτη παύλα

- Διατήρηση και αειφόρος διαχείριση των 
φυσικών και ανθρωπογενών πόρων:

- Διατήρηση και αειφόρος διαχείριση των 
φυσικών και ανθρωπογενών πόρων:
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οικοσυστήματα· διαχείριση υδάτινων 
πόρων· διαχείριση και πρόληψη 
αποβλήτων· προστασία και διαχείριση της 
βιοποικιλότητας, προστασία των εδαφών, 
των θαλάσσιων πυθμένων και των 
παράκτιων περιοχών, καταπολέμηση της 
απερήμωσης και της υποβάθμισης των 
γαιών· διαχείριση δασών· αειφόρος 
διαχείριση και σχεδιασμός του αστικού 
περιβάλλοντος, διαχείριση δεδομένων και 
υπηρεσίες πληροφόρησης· εκτίμηση και 
προοπτική ανάλυση φυσικών διεργασιών.

οικοσυστήματα· διαχείριση υδάτινων 
πόρων· διαχείριση και πρόληψη 
αποβλήτων· προστασία και διαχείριση της 
βιοποικιλότητας, προστασία των εδαφών, 
των θαλάσσιων πυθμένων, των 
λιμνοθαλασσών και των παράκτιων 
περιοχών, καταπολέμηση της απερήμωσης 
και της υποβάθμισης των γαιών, 
προστασία του φυσικού τοπίου· 
διαχείριση δασών· αειφόρος διαχείριση και 
σχεδιασμός του αστικού περιβάλλοντος, 
των ιστορικών πόρων, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του τουρισμού, 
διαχείριση δεδομένων και υπηρεσίες 
πληροφόρησης· εκτίμηση και προοπτική 
ανάλυση φυσικών διεργασιών.

Αιτιολόγηση

Οι λιμνοθάλασσες είναι ιδιόμορφα μεταβατικά περιβάλλοντα στοιχειώδους οικολογικής 
σημασίας και πολύ ευαίσθητες στις αλλαγές του κλίματος. Συχνά δρουν ως ζώνες προστασίας 
μεταξύ ξηράς και θάλασσας, γλυκού νερού/αλμυρού νερού και απειλούνται από την άνοδο της 
στάθμης των υδάτων και τις άλλες επιπτώσεις των αλλαγών του κλίματος. Ειδικά στην Ευρώπη,
οι λιμνοθάλασσες αξιοποιούνται ευρύτατα εδώ και αιώνες από τις δραστηριότητες του 
ανθρώπου και επομένως παρουσιάζουν ενδιαφέρον από κοινωνική άποψη και άποψη 
πολιτιστικής κληρονομιάς που πρέπει να περιληφθεί στην αειφόρο διαχείρισή τους.

Η έρευνα για την προστασία του φυσικού τοπίου και την αειφόρο διαχείριση των ιστορικών 
πόρων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού πρέπει να συνεχισθεί στο 7ΠΠ.

Τροπολογία 55
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 6 "Περιβάλλον 
(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 

2, δεύτερη παύλα

- Εξέλιξη των θαλάσσιων περιβαλλόντων:
Επιπτώσεις των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον 
και στους πόρους του· ρύπανση και 
ευτροφισμός περιφερειακών θαλασσών και 
παράκτιων υδάτων· θαλάσσια 
οικοσυστήματα μεγάλων βαθών· εκτίμηση 
των τάσεων της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας, των διεργασιών των 
οικοσυστημάτων και της ωκεάνιας 
κυκλοφορίας· γεωλογία θαλάσσιων 

- Εξέλιξη των θαλάσσιων περιβαλλόντων:
Επιπτώσεις των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον 
και στους πόρους του· ρύπανση και 
ευτροφισμός περιφερειακών θαλασσών, 
λιμνοθαλασσών και παράκτιων υδάτων· 
θαλάσσια οικοσυστήματα μεγάλων βαθών· 
εκτίμηση των τάσεων της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας, των διεργασιών των 
οικοσυστημάτων και της ωκεάνιας 
κυκλοφορίας· γεωλογία θαλάσσιων 
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πυθμένων. πυθμένων.

Αιτιολόγηση

Οι λιμνοθάλασσες είναι ιδιόμορφα μεταβατικά περιβάλλοντα στοιχειώδους οικολογικής 
σημασίας και πολύ ευαίσθητες στις αλλαγές του κλίματος. Συχνά δρουν ως ζώνες προστασίας 
μεταξύ ξηράς και θάλασσας, γλυκού νερού/αλμυρού νερού και απειλούνται από την άνοδο της 
στάθμης των υδάτων και τις άλλες επιπτώσεις των αλλαγών του κλίματος. Ειδικά στην Ευρώπη, 
οι λιμνοθάλασσες αξιοποιούνται ευρύτατα εδώ και αιώνες από τις δραστηριότητες του 
ανθρώπου και επομένως παρουσιάζουν ενδιαφέρον από κοινωνική άποψη και άποψη 
πολιτιστικής κληρονομιάς που πρέπει να περιληφθεί στην αειφόρο διαχείρισή τους.

Τροπολογία 56
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υπότιτλος "Αιτιολογικό", παράγραφος 3

Οι στρατηγικές ερευνητικές κατευθύνσεις 
που αναδεικνύουν οι ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες επιβεβαιώνουν 
την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας νέας 
οπτικής των “συστημάτων μεταφορών” 
στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη η 
διάδραση μεταξύ των οχημάτων, των 
δικτύων μεταφορών και της χρήσης των 
υπηρεσιών μεταφορών και η οποία μπορεί 
να αναπτυχθεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Οι δαπάνες ΕΤΑ σε όλους αυτούς τους 
τομείς σημειώνουν σήμερα ουσιαστική 
άνοδο, ενώ επιβάλλεται η ανάληψη 
συνεργατικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ ώστε 
να επιτραπεί σε μια “κρίσιμη μάζα” 
παρόχων διαφόρων υπηρεσιών ΕΤΑ να 
αντεπεξέλθουν με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο στις προκλήσεις κλίμακας και 
πολυεπιστημονικότητας, αλλά και στις 
πολιτικές, τεχνολογικές και 
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που 
θέτουν, σε μια διευρυμένη Ένωση, το 
“καθαρό και ασφαλές όχημα” του 
μέλλοντος, η διαλειτουργικότητα και η 
διατροπικότητα ιδίως σε σχέση με τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές, η παροχή 
υπηρεσιών μεταφορών σε προσιτές τιμές, η 
ασφάλεια των ανθρώπων, η μεταφορική 
ικανότητα, η ασφάλεια των μέσων και των 
υποδομών, ο σεβασμός του περιβάλλοντος, 

Οι στρατηγικές ερευνητικές κατευθύνσεις 
που αναδεικνύουν οι ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες επιβεβαιώνουν 
την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας νέας 
οπτικής των “συστημάτων μεταφορών” 
στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη η 
διάδραση μεταξύ των οχημάτων, των 
δικτύων μεταφορών και της χρήσης των 
υπηρεσιών μεταφορών και η οποία μπορεί 
να αναπτυχθεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Οι δαπάνες ΕΤΑ σε όλους αυτούς τους 
τομείς σημειώνουν σήμερα ουσιαστική 
άνοδο, ενώ επιβάλλεται η ανάληψη 
συνεργατικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ ώστε 
να επιτραπεί σε μια “κρίσιμη μάζα” 
παρόχων διαφόρων υπηρεσιών ΕΤΑ να 
αντεπεξέλθουν με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο στις προκλήσεις κλίμακας και 
πολυεπιστημονικότητας, αλλά και στις 
πολιτικές, τεχνολογικές και 
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που 
θέτουν, σε μια διευρυμένη Ένωση, το 
“καθαρό και ασφαλές όχημα” του 
μέλλοντος, η διαλειτουργικότητα και η 
διατροπικότητα ιδίως σε σχέση με τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές, η παροχή 
υπηρεσιών μεταφορών σε προσιτές τιμές, η 
ασφάλεια των ανθρώπων, η μεταφορική 
ικανότητα, η ασφάλεια των μέσων και των 
υποδομών, ο σεβασμός του περιβάλλοντος, 
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κτλ. Επιπλέον, η ανάπτυξη τεχνολογιών 
υποστήριξης του συστήματος Galileo και 
των εφαρμογών του είναι απαραίτητη για 
την υλοποίηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών. Επιπλέον, η ανάπτυξη 
τεχνολογιών υποστήριξης του συστήματος 
Galileo και των εφαρμογών του είναι 
απαραίτητη για την υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών.

κτλ. Επιπλέον, η ανάπτυξη τεχνολογιών 
υποστήριξης του συστήματος Galileo και 
των εφαρμογών του είναι απαραίτητη για 
την υλοποίηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 
συγκρότηση μιας ισχυρής τεχνολογικής 
βάσης προς υποστήριξη της 
ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών 
τεχνολογίας κυψελών καυσίμου και 
υδρογόνου της ΕΕ για εφαρμογές στον 
τομέα των μεταφορών. Επιπλέον, η
ανάπτυξη τεχνολογιών υποστήριξης του 
συστήματος Galileo και των εφαρμογών 
του είναι απαραίτητη για την υλοποίηση 
των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή κυψελών καυσίμου στις μεταφορές πρέπει να λάβει πόρους και από αυτόν τον 
θεματικό τομέα προτεραιότητας.

Τροπολογία 57
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 
(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 2, πρώτη 

παύλα

- Βελτίωση της "περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς" των επίγειων μεταφορών: 
μείωση της ηχορύπανσης και της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος· ανάπτυξη καθαρών και 
αποδοτικών κινητήρων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
υβριδικών τεχνολογιών και τεχνολογιών 
εναλλακτικών καυσίμων για εφαρμογές 
στον τομέα των μεταφορών· στρατηγικές 
διαχείρισης οχημάτων και σκαφών στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους.

- Βελτίωση της "περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς" των επίγειων μεταφορών:
μείωση της ηχορύπανσης και της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος· ανάπτυξη καθαρών και 
αποδοτικών κινητήρων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
υβριδικών τεχνολογιών και τεχνολογιών 
εναλλακτικών καυσίμων για εφαρμογές 
στον τομέα των μεταφορών ιδιαίτερα της 
τεχνολογίας του υδρογόνου και των 
κυψελών καυσίμου· στρατηγικές 
διαχείρισης οχημάτων και σκαφών στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή κυψελών καυσίμου στις μεταφορές πρέπει να λάβει πόρους και από αυτόν τον 
θεματικό τομέα προτεραιότητας.   
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Τροπολογία 58
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 
(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 2, τρίτη 

παύλα

- Προαγωγή μιας αειφόρου αστικής 
κινητικότητας: ανάπτυξη καινοτόμων 
σχημάτων οργάνωσης των αστικών 
μετακινήσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν 
καθαρά και ασφαλή οχήματα και μη 
ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, νέα μέσα 
δημόσιων συγκοινωνιών και 
εξορθολογισμό των ιδιωτικών μεταφορών, 
υποδομές επικοινωνίας, και ολοκλήρωση 
πολεοδομικού σχεδιασμού και σχεδιασμού 
μεταφορών.

- Προαγωγή μιας αειφόρου αστικής 
κινητικότητας: ανάπτυξη καινοτόμων 
σχημάτων οργάνωσης των αστικών 
μετακινήσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν 
καθαρά και ασφαλή οχήματα και μη 
ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, που θα 
βασίζονται επίσης στην τεχνολογία 
υδρογόνου και κυψελών καυσίμου, 
βελτιωμένες και καινοτόμες λύσεις στα 
οχήματα και τις υποδομές μεταφορών 
καθιστώντας τις προσιτές στους 
αναπήρους, νέα μέσα δημόσιων 
συγκοινωνιών και εξορθολογισμό των 
ιδιωτικών μεταφορών, υποδομές 
επικοινωνίας, και ολοκλήρωση 
πολεοδομικού σχεδιασμού και σχεδιασμού 
μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση των αναπήρων στις γενικές υπηρεσίες μεταφορών αποτελεί κεντρικό σημείο της 
πολιτικής στον τομέα των μεταφορών των περισσότερων κρατών μελών. Υπάρχουν ευκαιρίες 
για την ευρωπαϊκή έρευνα και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιτευγμάτων 
στον τομέα αυτό και την παροχή συγκριτικών δεδομένων για παράδειγμα, μελέτες για τη σχέση 
κόστους ωφελείας των προσιτών μεταφορών περιλαμβανομένων των ευρύτερων κοινωνικών 
επιπτώσεων και των βελτιωμένων και καινοτόμων λύσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό. 

Η εφαρμογή κυψελών καυσίμου στις μεταφορές πρέπει να λάβει πόρους και από αυτόν τον 
θεματικό τομέα προτεραιότητας.

Τροπολογία 59
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 7 "Μεταφορές 

(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 3

• Υποστήριξη του ευρωπαϊκού 
δορυφορικού συστήματος παγκόσμιας 
πλοήγησης (Galileo): υπηρεσίες 
πλοήγησης και χρονικού προσδιορισμού 
ακριβείας για διάφορους τομείς· αποδοτική 
χρήση της πλοήγησης μέσω δορυφόρου 
και υποστήριξη του ορισμού των 

• Υποστήριξη του ευρωπαϊκού 
δορυφορικού συστήματος παγκόσμιας 
πλοήγησης (Galileo): υπηρεσίες 
πλοήγησης και χρονικού προσδιορισμού 
ακριβείας για διάφορους τομείς· αποδοτική 
χρήση της πλοήγησης μέσω δορυφόρου 
και υποστήριξη του ορισμού των 
τεχνολογιών δεύτερης γενιάς. Ενίσχυση 
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τεχνολογιών δεύτερης γενιάς. της σύγκλισης μεταξύ Galileo και όλων 
των άλλων υφισταμένων συστημάτων 
μεταφοράς.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να τονισθεί η ανάγκη το σύστημα Galileo να ακολουθήσει τη σημερινή τάση 
προς μια "τετραπλή" σύλληψη που θα περιλαμβάνει φωνή, δεδομένα, εικόνα, κινητές 
επικοινωνίες, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη γενική αρχή της πανταχού παρουσίας, που θα 
περιλαμβάνει συστήματα μεταφοράς και επικοινωνίας.

Τροπολογία 60
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 8 

"Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες", υπότιτλος "Αιτιολογικό", 
παράγραφος 3

Θα υποστηριχθούν οι δραστηριότητες που 
παρατίθενται κατωτέρω, οι οποίες 
αναμένεται να συμβάλλουν στην 
ουσιαστική βελτίωση της χάραξης, της 
εφαρμογής, του αντικτύπου και της 
αξιολόγησης πολιτικών σε ένα ευρύ φάσμα 
τομέων όπως η οικονομία, τα κοινωνικά 
θέματα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι 
επιχειρήσεις, το διεθνές εμπόριο, οι 
καταναλωτές, οι εξωτερικές σχέσεις, η 
δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις, 
καθώς και οι επίσημες στατιστικές. 
Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα 
ανάληψης δραστηριοτήτων 
ανταποκρινόμενων σε αναδυόμενες 
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις καθώς 
και ερευνητικών δραστηριοτήτων 
ανταποκρινόμενων σε νέες ή απρόβλεπτες 
πολιτικές ανάγκες.

Θα υποστηριχθούν οι δραστηριότητες που 
παρατίθενται κατωτέρω, οι οποίες 
αναμένεται να συμβάλλουν στην 
ουσιαστική βελτίωση της χάραξης, της 
εφαρμογής, του αντικτύπου και της 
αξιολόγησης πολιτικών σε ένα ευρύ φάσμα 
τομέων όπως η οικονομία, τα κοινωνικά 
θέματα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η 
πολιτιστική κληρονομιά, οι επιχειρήσεις, 
το διεθνές εμπόριο, οι καταναλωτές, οι 
εξωτερικές σχέσεις, η δικαιοσύνη και οι 
εσωτερικές υποθέσεις, καθώς και οι 
επίσημες στατιστικές. Μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
θα περιληφθούν στις δραστηριότητες 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα 
ανάληψης δραστηριοτήτων 
ανταποκρινόμενων σε αναδυόμενες 
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις καθώς 
και ερευνητικών δραστηριοτήτων 
ανταποκρινόμενων σε νέες ή απρόβλεπτες 
πολιτικές ανάγκες.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να συνεχισθεί στο 7ΠΠ. 

Η πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να συμβαδίζει με την παιδεία και τα κοινωνικά ζητήματα. Η 
συμπερίληψη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες έρευνας και
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τεχνολογικής ανάπτυξης θα βοηθήσει τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν περισσότερο τα 
επιστημονικά ζητήματα και ζητήματα έρευνας και θα προωθήσουν την επίτευξη των στόχων στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος "Ικανότητες" του 7ΠΠ.  Επ' αυτού, πρέπει να υπάρξει 
οριζόντια συνεργασία με την κοινωνία για να υλοποιηθεί η ιδέα πίσω από την "Ενσωμάτωση 
της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό".

Τροπολογία 61
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 8 

"Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες", υπότιτλος "Αιτιολογικό", στοιχείο 1

• Ανάπτυξη, απασχόληση και 
ανταγωνιστικότητα σε μια κοινωνία της 
γνώσης: ανάπτυξη και ολοκλήρωση της 
έρευνας επί ζητημάτων ανάπτυξης, 
απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας -
από την καινοτομία, την εκπαίδευση 
(συμπεριλαμβανομένης της δια βίου 
μάθησης) και τον ρόλο των επιστημονικών 
και άλλων γνώσεων, έως τα εθνικά 
θεσμικά πλαίσια. 

• Ανάπτυξη, απασχόληση και 
ανταγωνιστικότητα σε μια κοινωνία της 
γνώσης: ανάπτυξη και ολοκλήρωση της 
έρευνας επί ζητημάτων ανάπτυξης, 
απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας -
από την καινοτομία, την εκπαίδευση 
(συμπεριλαμβανομένης της δια βίου 
μάθησης) και τον ρόλο των επιστημονικών 
και άλλων γνώσεων, έως τα εθνικά 
θεσμικά πλαίσια· ο κεντρικός ρόλος της 
γνώσης και των άυλων αγαθών στην 
παραγωγή οικονομικού, κοινωνικού και 
πολιτιστικού πλούτου και για την 
κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία.

Αιτιολόγηση

Κεντρική θέση πρέπει να δοθεί στη γνώση για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας 
δημιουργώντας οικονομία με βάση τη γνώση και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζοντας την 
ανταγωνιστικότητα και οικονομική αύξηση στην Ευρώπη.  Τούτο θα προωθήσει επίσης την 
περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική ευημερία. 

Όσον αφορά την Ε&Α και τις Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, η γνώση 
και τα άυλα αγαθά μπορούν να προωθήσουν τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, 
ιδιαίτερα σε σχέση με το να καταστεί η επιστήμη πιο δημοφιλής στους νέους ερευνητές και να 
συνειδητοποιήσουν αυτοί τις κύριες προκλήσεις της έρευνας στην Ευρώπη. 

Τροπολογία 62
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 8 

"Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες", υπότιτλος "Αιτιολογικό", στοιχείο 3

• Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι 
συνέπειές τους: όπως η δημογραφική 
εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της 
γήρανσης και της μετανάστευσης· τρόποι 

• Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι 
συνέπειές τους: όπως η δημογραφική 
εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της 
γήρανσης και της μετανάστευσης· τρόποι 
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ζωής, εργασία, οικογένεια, ζητήματα 
φύλου, 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. 

ζωής, εργασία, οικογένεια, ζητήματα 
φύλου, υγεία και ποιότητα ζωής·
κατάσταση και ποιότητα ζωής των 
αναπήρων· αστικές περιοχές και 
πολύπλοκα οικοσυστήματα· αστική
ανταγωνιστικότητα· δημόσιοι και 
ιδιωτικοί παράγοντες στην ανάπτυξη 
σχεδιασμού πόλεων και αστικών 
περιοχών αυξανόμενες ανισότητες· 
εγκληματικότητα·ο ρόλος των 
επιχειρήσεων στην κοινωνική και 
πληθυσμιακή πολυμορφία· προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες για την ποιότητα ζωής χρειάζεται οπωσδήποτε να διατεθούν 
κονδύλια για να διερευνηθεί, εκτεταμένα και σε βάθος, η κατάσταση των αναπήρων που ζουν 
σε ιδρύματα στην Ευρώπη. Πρόσφατη προκαταρκτική διερεύνηση που επιχειρήθηκε από 
πρωτοβουλία την οποία χρηματοδότησε η Επιτροπή δείχνει ότι υπάρχουν λιγοστές πληροφορίες 
σχετικά με ιδρύματα διαμονής και υπηρεσίες στην Ευρώπη. Η τελική έκθεση αναφέρει ότι 
χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση του τομέα αυτού και ότι το ζήτημα πρέπει να εξετασθεί στο 
μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πέραν τούτων, χρειάζεται πολύ περισσότερη έρευνα για την παροχή συγκριτικών δεδομένων 
σχετικά με το τι υπάρχει στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες που προσχώρησαν σε 
σχέση με τη στήριξη προσωπικής επικούρησης των αναπήρων, τα συστήματα άμεσων 
πληρωμών και τα κέντρα ανεξάρτητης διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες. Χρειάζεται επίσης 
έρευνα για να εκτιμηθεί πώς οι ανάπηροι και οι οικογένειές τους μπορούν να επιλέγουν 
ελεύθερα την ανεξάρτητη διαβίωση.  

Τροπολογία 63
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 8 

"Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες", υπότιτλος "Αιτιολογικό", στοιχείο 5

• Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: στο 
πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης της 
ΕΕ, ανάπτυξη του αισθήματος της 
"δημοκρατικής ιδιοκτησίας" και της 
ενεργητικής συμμετοχής των λαών της 
Ευρώπης· αποτελεσματική και 
δημοκρατική διακυβέρνηση, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής 
διακυβέρνησης· διαμόρφωση μιας κοινής 
αντίληψης και ανάπτυξη του σεβασμού 

• Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: στο 
πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης της 
ΕΕ, ανάπτυξη του αισθήματος της 
"δημοκρατικής ιδιοκτησίας" και της 
ενεργητικής συμμετοχής των λαών της 
Ευρώπης· συνέχιση της διαμόρφωσης της 
κοινωνίας των πολιτών στη διευρυμένη 
Ευρώπη· αποτελεσματική και 
δημοκρατική διακυβέρνηση, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής 
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έναντι των διαφορών και των ομοιοτήτων 
μεταξύ πολιτισμών, θεσμών, ιστορικού 
παρελθόντος, γλωσσών και αξιών στο 
εσωτερικό της Ευρώπης. 

διακυβέρνησης· διαμόρφωση μιας κοινής 
αντίληψης και ανάπτυξη του σεβασμού 
έναντι των διαφορών και των ομοιοτήτων 
μεταξύ πολιτισμών, θεσμών, ιστορικού 
παρελθόντος, γλωσσών και αξιών στο 
εσωτερικό της Ευρώπης. 

Αιτιολόγηση

Η έρευνα για τη διαμόρφωση της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να συνεχισθεί στο 7ΠΠ. 

Τροπολογία 64
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 8 

"Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες", υπότιτλος "Δραστηριότητες", 
στοιχείο 7α (νέο)

• Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
έρευνα που εξετάζει τα προβλήματα της 
διεύρυνσης της ΕΕ, περιλαμβανομένων 
της οικονομικής αναδιαμόρφωσης, της 
μετεγκατάστασης της βιομηχανίας, των 
δημογραφικών αλλαγών, των 
μεταναστεύσεων, των εξελίξεων της 
δημοκρατίας, της ανάπτυξης της 
αυτοδιαχείρισης, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Αιτιολόγηση

Πολυάριθμες, μεγάλης κλίμακας αλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη και εξακολουθούν να 
μην είναι επαρκώς γνωστές. 

Η έρευνα σχετικά με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεχισθεί στο 7ΠΠ.

Τροπολογία 65
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 9 "Ασφάλεια και 

διάστημα", υπότιτλος "Στόχος", παράγραφος 1

9. Ασφάλεια και διάστημα 9. Ασφάλεια

Στόχος Στόχος
Ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη 
διαμόρφωση ικανότητας κατοχύρωσης της 
ασφάλειας των πολιτών από απειλές όπως 
η τρομοκρατία και η εγκληματικότητα, και 

Ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη 
διαμόρφωση ικανότητας κατοχύρωσης της 
ασφάλειας των πολιτών από απειλές όπως 
η τρομοκρατία και η εγκληματικότητα, και 
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παράλληλα διασφάλισης των θεμελιωδών 
ανθρώπινων δικαιωμάτων· εδραίωση της 
βέλτιστης και συντονισμένης χρήσης των 
διαθέσιμων τεχνολογιών προς όφελος της 
ασφάλειας στην Ευρώπη, και ενίσχυση της 
συνεργασίας ανάμεσα στους παρόχους και 
τους χρήστες λύσεων ασφάλειας.

παράλληλα διασφάλισης των θεμελιωδών 
ανθρώπινων δικαιωμάτων· εδραίωση της 
βέλτιστης και συντονισμένης χρήσης των 
διαθέσιμων τεχνολογιών προς όφελος της 
ασφάλειας στην Ευρώπη, και ενίσχυση της 
συνεργασίας ανάμεσα στους παρόχους και 
τους χρήστες λύσεων ασφάλειας.

Υποστήριξη ενός ευρωπαϊκού 
διαστημικού προγράμματος το οποίο θα 
εστιάζεται σε εφαρμογές όπως η GMES 
προς όφελος των πολιτών και της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
διαστημικής βιομηχανίας. Αυτό θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, 
συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες 
που αναπτύσσουν στον τομέα αυτό τα 
κράτη μέλη και άλλοι σημαντικοί 
συντελεστές όπως η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Διαστήματος. 

διαγράφεται

(Το διαγραφέν κείμενο θα γίνει το κείμενο του νέου τίτλου 10. Διάστημα)

Αιτιολόγηση

Το διαγραφέν κείμενο θα γίνει το κείμενο του νέου τίτλου 10. Διάστημα. 

Τροπολογία 66
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 9.1 "Ασφάλεια"

9.1 Ασφάλεια διαγράφεται

Αιτιολόγηση

 

Τροπολογία 67
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", Τμήμα "Θεματικοί τομείς", σημείο 9.2 "Διάστημα"

9.2 Διάστημα 10. Διάστημα

Στόχος
Υποστήριξη ενός ευρωπαϊκού 
διαστημικού προγράμματος το οποίο θα 
εστιάζεται σε εφαρμογές όπως η GMES 
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προς όφελος των πολιτών και της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
διαστημικής βιομηχανίας. Αυτό θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, 
συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες 
που αναπτύσσουν στον τομέα αυτό τα 
κράτη μέλη και άλλοι σημαντικοί 
συντελεστές όπως η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Διαστήματος.

(Το κείμενο του νέου τίτλου 10. Διάστημα αντιστοιχεί στο διαγραφέν κείμενο του τίτλου 9.)

Αιτιολόγηση

(Το κείμενο του νέου τίτλου 10. Διάστημα αντιστοιχεί στο διαγραφέν κείμενο του τίτλου 9.)

Τροπολογία 68
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο Ι "Συνεργασία", υπότιτλος "Θεματικοί τομείς", σημείο 9.2 

"Διάστημα", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 1, παύλα 3α (νέα)

- Ανάπτυξη διαστημικών συστημάτων για 
την πρόληψη και διαχείριση  των 
κινδύνων και όλων των ειδών τις 
έκτακτες περιστάσεις, ενίσχυση της 
σύγκλισης με μη διαστημικά συστήματα.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία υπογραμμίζει την προηγούμενη για τη σύγκλιση του Galileo και τονίζει την 
ανάγκη για επικέντρωση της προσοχής στους κινδύνους, την προστασία των πολιτών κατά την 
εξέταση υπηρεσιών που έχουν τη βάση τους στο διάστημα.

Τροπολογία 69
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο II "Ιδέες", υπότιτλος "Αιτιολογικό", παράγραφος 3

Η καθιέρωση ενός ευρωπαϊκής κλίμακας 
μηχανισμού ανταγωνιστικής 
χρηματοδότησης της έρευνας αιχμής που 
αναπτύσσουν μεμονωμένες ομάδες 
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, και 
συμπληρώνει τις άλλες κοινοτικές και 
εθνικές δραστηριότητες. Ο μηχανισμός 
αυτός θα βελτιώσει τον δυναμισμό και την 

Η καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής κλίμακας 
δομής ανταγωνιστικής χρηματοδότησης 
της έρευνας αιχμής που αναπτύσσουν 
μεμονωμένες ομάδες αποτελεί απαραίτητο 
στοιχείο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας, και συμπληρώνει τις άλλες 
κοινοτικές και εθνικές δραστηριότητες. Ο 
μηχανισμός αυτός θα βελτιώσει τον 
δυναμισμό και την ικανότητα της Ευρώπης 
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ικανότητα της Ευρώπης να προσελκύει 
τους καλύτερους ερευνητές των 
ευρωπαϊκών και των τρίτων χωρών και τις 
ιδιωτικές επενδύσεις.

να προσελκύει τους καλύτερους ερευνητές 
των ευρωπαϊκών και των τρίτων χωρών 
και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν οι παρανοήσεις όσον αφορά το γεγονός ότι το ΕΣΕ πρέπει να λειτουργεί 
ως αυτόνομο όργανο είναι καλύτερα να μνημονεύεται ως "δομή" που πρέπει να είναι νομικά 
ανεξάρτητο και να συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία 70
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο II "Ιδέες", υπότιτλος "Αιτιολογικό", παράγραφος 3α (νέα)

Η αλληλεπίδραση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας με την συνεργατική 
έρευνα, τους μηχανισμούς ERA-NET και 
τα εθνικά προγράμματα θα διευκρινισθεί 
στους κανόνες συμμετοχής, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση της 
έρευνας σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο.

Τροπολογία 71
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο II "Ιδέες", υπότιτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 2 

Οι δραστηριότητες έρευνας αιχμής της ΕΕ 
θα τεθούν σε εφαρμογή από ένα 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), το 
οποίο θα συνίσταται σε ένα επιστημονικό 
συμβούλιο, επικουρούμενο από ειδική 
δομή εκτέλεσης.

Οι δραστηριότητες έρευνας αιχμής της ΕΕ 
θα τεθούν σε εφαρμογή από ένα 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), 
νομικά ανεξάρτητη δομή που θα 
συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 171 της 
Συνθήκης. Θα αποτελείται από ένα 
επιστημονικό συμβούλιο και μια 
διοικητική επιτροπή. Η διαχείριση του 
ΕΣΕ θα ανατεθεί σε μέλος του 
προσωπικού που είτε θα προσληφθεί για 
το σκοπό αυτό είτε θα αποσπασθεί από 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και θα 
καλύπτει μόνον τις πραγματικές 
διοικητικές ανάγκες.

Αιτιολόγηση

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, της οποίας πρόεδρος είναι 
ο κ. Federico Mayor, δήλωσε σαφώς στην έκθεσή της ότι το ΕΣΕ πρέπει να λειτουργεί ως 



PR\571052EL.doc 49/82 PE 360.033v01-00

EL

αυτόνομο όργανο και η βασική εμπειρογνωμοσύνη του θα προέρχεται από την διεθνή κοινότητα 
έρευνας. Είναι χρήσιμο αλλά και απαραίτητο να αξιοποιηθεί η ικανότητα για αυτοδιαχείριση 
της ερευνητικής κοινότητας. Τούτο έχει σημασία εάν θέλουμε το ΕΣΕ να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη της ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας εν γένει. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υποστηρίζει πλήρως αυτή τη σύσταση και πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή η 
αυτονομία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τόσο οι επιστημονικές αποφάσεις όσο και η 
διαχείριση είναι πραγματικά ανεξάρτητες από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο 
των ΕΚ. Επομένως το ΕΣΕ πρέπει να συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ.

Το ΕΣΕ θα διοικείται από μια διοικητική επιτροπή και ένα επιστημονικό συμβούλιο που θα 
απαρτίζονται από υψηλού επιπέδου επιστήμονες· πρέπει να συσταθεί παγκόσμιο δίκτυο 
ομοτίμων για την αξιολόγηση των προτάσεων.

Τροπολογία 72
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο II "Ιδέες", υπότιτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 3 

Το επιστημονικό συμβούλιο θα 
απαρτίζεται από ανωτάτου επιπέδου 
εκπροσώπους της ευρωπαϊκής 
επιστημονικής κοινότητας, οι οποίοι θα 
ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από πολιτικά ή άλλα 
συμφέροντα. Τα μέλη του συμβουλίου θα 
ορισθούν από την Επιτροπή κατόπιν 
ανεξάρτητης διαδικασίας διορισμού. Το 
επιστημονικό συμβούλιο θα έχει, μεταξύ 
άλλων, την εποπτεία των αποφάσεων ως 
προς τον επιλέξιμο για χρηματοδότηση 
τύπο έρευνας και θα εγγυάται την 
επιστημονική ποιότητα των 
δραστηριοτήτων. Τα καθήκοντά του θα 
συμπεριλαμβάνουν την κατάρτιση ετήσιου 
προγράμματος εργασίας, τον καθορισμό 
της διαδικασίας αξιολόγησης από 
ομότιμους κριτές, καθώς και την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο ποιότητας 
της εφαρμογής του προγράμματος από 
επιστημονική άποψη. 

Το επιστημονικό συμβούλιο θα 
απαρτίζεται από ανωτάτου επιπέδου 
εκπροσώπους της ευρωπαϊκής 
επιστημονικής κοινότητας, οι οποίοι θα 
ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από πολιτικά ή άλλα 
συμφέροντα. Τα μέλη του συμβουλίου θα 
επιλέγονται από την επιστημονική 
κοινότητα, σύμφωνα με γενικά κριτήρια 
που ορίζει ο Ευρωπαίος νομοθέτης, βάσει 
της διαδικασίας συναπόφασης, και θα 
διορίζονται επισήμως από τη διοικητική 
επιτροπή. Η διάρκεια της θητείας των 
μελών του επιστημονικού συμβουλίου θα 
περιορίζεται σε πέντε έτη, με δυνατότητα 
ανανέωσης άπαξ για πέντε έτη κατ' 
ανώτατο όριο με εκ περιτροπής σύστημα 
που θα εξασφαλίζει τη συνέχεια του έργου 
του επιστημονικού συμβουλίου. Το 
επιστημονικό συμβούλιο, μεταξύ άλλων, 
θα είναι πλήρως υπεύθυνο για τις 
αποφάσεις ως προς τον επιλέξιμο για 
χρηματοδότηση τύπο έρευνας και θα 
εγγυάται την επιστημονική ποιότητα των 
δραστηριοτήτων. Τα καθήκοντά του θα 
συμπεριλαμβάνουν την κατάρτιση ετήσιου 
προγράμματος εργασίας, τον καθορισμό 
της διαδικασίας αξιολόγησης από 
ομότιμους κριτές, καθώς και την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο ποιότητας 
της εφαρμογής του προγράμματος από 
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επιστημονική άποψη. 

Αιτιολόγηση

Το επιστημονικό συμβούλιο θα αποτελείται από υψηλού επιπέδου επιστήμονες, που θα 
επιλέγονται ανεξάρτητα από την επιστημονική κοινότητα και θα έχουν θητεία για περιορισμένη 
περίοδο πέντε ετών με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο. Κατά τη 
διεργασία επιλογής θα τηρούνται γενικοί κανόνες που θα συσταθούν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής βάσει της 
διαδικασίας συναπόφασης. Εφόσον η διοικητική επιτροπή θα φέρει τη νομική ευθύνη όλων των 
δράσεων του ΕΣΕ, θα διορίζει επισήμως τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου. 

Για να είναι κατοχυρωμένη η συνέχεια του έργου του επιστημονικού συμβουλίου που θα χαθεί 
σε περίπτωση που όλα τα μέλη απέρχονται ταυτόχρονα, θα υιοθετηθεί σύστημα εκ περιτροπής 
στην ανανέωση των μελών του.

Τροπολογία 73
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο II "Ιδέες", υπότιτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 4 

Η ειδική δομή εκτέλεσης θα είναι 
υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της 
εφαρμογής και της εκτέλεσης του 
προγράμματος, όπως θα προβλέπεται στο 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. 
Συγκεκριμένα, θα είναι υπεύθυνη για την 
εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης 
από ομοτίμους και επιλογής κατά τρόπο 
σύμφωνο με τις αρχές που θα έχει 
καθορίσει το επιστημονικό συμβούλιο, 
καθώς και για την χρηματοοικονομική και 
επιστημονική διαχείριση των 
επιχορηγήσεων.

Η διοικητική επιτροπή θα αναλάβει τη 
νομική ευθύνη όλων των δράσεων του 
ΕΣΕ. Θα είναι υπεύθυνη για όλες τις 
διοικητικές και χρηματοοικονομικές 
πτυχές της εφαρμογής και της εκτέλεσης 
του προγράμματος, όπως θα προβλέπεται 
στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. 
Συγκεκριμένα, θα είναι υπεύθυνη για την 
εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης 
από ομοτίμους και επιλογής κατά τρόπο 
σύμφωνο με τις αρχές που θα έχει 
καθορίσει το επιστημονικό συμβούλιο, 
καθώς και για την χρηματοοικονομική και 
επιστημονική διαχείριση των 
επιχορηγήσεων. 

Αιτιολόγηση

Εκτός από το επιστημονικό συμβούλιο, που θα είναι πλήρως υπεύθυνο για όλες τις 
επιστημονικές αποφάσεις, το ΕΣΕ θα διοικείται από διοικητική επιτροπή που θα φέρει νομική 
ευθύνη για όλες τις δράσεις του ΕΣΕ και θα οργανώνει και θα καλύπτει όλες τις διοικητικές και 
χρηματοοικονομικές πτυχές της εκτέλεσης  του προγράμματος.

Τροπολογία 74
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο II "Ιδέες", υπότιτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 5 
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Θα διασφαλισθεί η τακτική επανεξέταση 
και αξιολόγηση της εφαρμογής και 
διαχείρισης της δραστηριότητας, με σκοπό 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
και την αναπροσαρμογή και βελτίωση των 
διαδικασιών βάσει της κτηθείσας 
εμπειρίας.

Θα διασφαλισθεί η τακτική επανεξέταση 
και αξιολόγηση της εφαρμογής και 
διαχείρισης της δραστηριότητας του ΕΣΕ 
από εποπτικό συμβούλιο, με σκοπό την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της και 
την αναπροσαρμογή και βελτίωση των 
διαδικασιών βάσει της κτηθείσας 
εμπειρίας.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες του ΕΣΕ ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες χρηματοδότησης θα εξετάζονται 
περιοδικά από εποπτικό συμβούλιο στο οποίο θα εκπροσωπούνται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και η Επιτροπή των ΕΚ. Αυτή η περιοδική επανεξέταση θα είναι πολύ χρήσιμη 
εάν θέλουμε το ΕΣΕ να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας 
εν γένει.

Τροπολογία 75
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο II "Ιδέες", υπότιτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 6 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγγυάται την 
πλήρη αυτονομία και ακεραιότητα του 
ΕΣΕ.

Κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής 
φάσης - που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη 
- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει τον 
ρόλο της διοικητικής επιτροπής, 
εγγυώμενη την  πλήρη αυτονομία του 
επιστημονικού συμβουλίου. Ταυτόχρονα 
η Επιτροπή των ΕΚ θα αναλάβει τις 
απαιτούμενες πρωτοβουλίες βάσει της 
διαδικασίας συναπόφασης για να 
συστήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας ως νομικά ανεξάρτητη δομή 
σύμφωνα με το άρθρο 171 της Συνθήκης. 
Αυτή η δομή θα καθορίσει τον εσωτερικό 
κανονισμό της με δική της δικαιοδοσία 
και θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η 
Ιανουαρίου 2009 το αργότερο.

Αιτιολόγηση

Για να ξεκινήσει γρήγορα το ΕΣΕ κατά τη σύντομη μεταβατική φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα δράσει όπως η διοικητική επιτροπή. Αυτή η φάση δεν θα υπερβεί τα δύο έτη κατά τη 
διάρκεια των οποίων η Επιτροπή θα υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση για 
τη σύσταση του ΕΣΕ ως ανεξάρτητης δομής βάσει του άρθρου 171 της Συνθήκης. Όπως 
αναφέρθηκε ήδη αυτή η δομή θα διοικείται από μια διοικητική επιτροπή και ένα επιστημονικό 
συμβούλιο και θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2009 το αργότερο. Μόλις συσταθεί 
το ΕΣΕ πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές του αποφάσεις πράγμα που συνεπάγεται ότι 
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θα καθορίσει τον κανονισμό του με δική του αρμοδιότητα.

Τροπολογία 76
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο III "Άνθρωποι", υπότιτλος "Αιτιολογικό", παράγραφος 1α (νέα)

Θα εισαχθούν ειδικά μέτρα για την 
ενθάρρυνση νέων ερευνητών και τη 
στήριξη των πρώτων σταδίων 
επιστημονικής σταδιοδρομίας, καθώς και 
μέτρα για να περιορισθεί η "διαρροή 
εγκεφάλων" όπως επιχορηγήσεις 
επανένταξης.

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη προσοχή και σαφείς δράσεις είναι απαραίτητες όχι μόνον έχοντας υπόψη την 
αναμενόμενη κρίσιμη δημογραφική έλλειψη ερευνητών ευρωπαϊκής καταγωγής αλλά και για τη 
δημιουργία ελκυστικών, ανταγωνιστικών συνθηκών για νέους επιστήμονες από όλον τον κόσμο. 

Τροπολογία 77
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο III "Άνθρωποι", υπότιτλος "Αιτιολογικό", παράγραφος 2

Η προώθηση της κινητικότητας, τόσο της 
διακρατικής όσο και της διατομεακής, 
μεταξύ άλλων, μέσω της ενισχυμένης 
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και του 
ανοίγματος ερευνητικών σταδιοδρομιών 
και ακαδημαϊκών θέσεων σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα, αποτελεί κεντρικό στοιχείο του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και είναι 
αναγκαία για την αύξηση των ικανοτήτων 
και επιδόσεων της Ευρώπης στον χώρο της 
έρευνας. 

Η προώθηση της κινητικότητας, τόσο της 
διακρατικής όσο και της διατομεακής, 
μεταξύ άλλων, μέσω της ενισχυμένης 
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και του 
ανοίγματος ερευνητικών σταδιοδρομιών 
και ακαδημαϊκών θέσεων σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα, αποτελεί κεντρικό στοιχείο του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και είναι 
αναγκαία για την αύξηση των ικανοτήτων 
και επιδόσεων της Ευρώπης στον χώρο της 
έρευνας. Το πρόγραμμα "Άνθρωποι" θα 
συντονίζεται στενά με τα προγράμματα 
κατάρτισης και εκπαίδευσης καθώς και 
με άλλη μέρη του προγράμματος 
πλαισίου.

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση στον τομέα της έρευνας αποτελεί μέρος των Δικτύων Αριστείας, του προγράμματος 
"Άνθρωποι" και μερικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση. Ο συντονισμός και οι κοινές 
δράσεις θα είναι επωφελείς για την αποτελεσματική χρήση της κινητικότητας των ερευνητών. 
Πρέπει να εισαχθούν ορατοί δεσμοί στην εκπαίδευση και τα προγράμματα κατάρτισης για να 
εξασφαλισθεί η συνέχεια στην εξέλιξη της επιστημονικής σταδιοδρομίας νέων ανθρώπων.
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Τροπολογία 78
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο III "Άνθρωποι", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 1, 

παράγραφος 2

Η δράση αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή μέσω 
των δικτύων "Μαρία Κιουρί", με κύριο 
στόχο την άρση του κατακερματισμού και 
την ενίσχυση της αρχικής κατάρτισης και 
της εξέλιξης της σταδιοδρομίας των 
ερευνητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα μέλη 
των διακρατικών δικτύων θα αξιοποιούν 
τις συμπληρωματικές τους ικανότητες 
μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης. Οι δραστηριότητες που θα 
υποστηριχθούν θα περιλαμβάνουν την 
πρόσληψη νέων ερευνητών, τη 
διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων 
ανοικτών επίσης σε ερευνητές εκτός του 
εκάστοτε δικτύου, και την κατάκτηση 
υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκών εδρών 
ή/και θέσεων στον ιδιωτικό τομέα με 
σκοπό τη εποπτεία της κατάρτισης και τη 
μεταφορά γνώσεων.

Η δράση αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή μέσω 
των δικτύων "Μαρία Κιουρί", με κύριο 
στόχο την άρση του κατακερματισμού και 
την ενίσχυση της αρχικής κατάρτισης και 
της εξέλιξης της σταδιοδρομίας των 
ερευνητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δίκτυα 
αδελφοποίησης που θα φέρουν σε επαφή 
λίγους εταίρους θα εισαχθούν βάσει του 
προγράμματος Erasmus. Τα μέλη των 
διακρατικών δικτύων θα αξιοποιούν τις 
συμπληρωματικές τους ικανότητες μέσω 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης. Οι δραστηριότητες που θα 
υποστηριχθούν θα περιλαμβάνουν την 
πρόσληψη νέων ερευνητών, τη 
διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων 
ανοικτών επίσης σε ερευνητές εκτός του 
εκάστοτε δικτύου, και την κατάκτηση 
υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκών εδρών 
ή/και θέσεων στον ιδιωτικό τομέα με 
σκοπό τη εποπτεία της κατάρτισης και τη 
μεταφορά γνώσεων. Θα προβλέπονται 
επιχορηγήσεις επανένταξης για νέους 
ερευνητές μετά την αρχική περίοδο 
κατάρτισής τους. Πέραν τούτων, θα 
εισαχθεί μόνιμος μηχανισμός για 
οριζόντιο συντονισμό μεταξύ του 
προγράμματος "Άνθρωποι" του 7ΠΠ και 
του προγράμματος ανώτατης 
εκπαίδευσης "Erasmus".

Αιτιολόγηση

Τα δίκτυα αδελφοποίησης θα ενισχύσουν την κινητικότητα νέων ερευνητών μεταξύ λίγων 
εξειδικευμένων κέντρων στον ίδιο τομέα και θα ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ του 
προσωπικού τους. Θα παρέχουν την ευκαιρία σε νέους ερευνητές να παραμένουν σε ένα βασικό 
ίδρυμα και να εκπαιδεύονται σε άλλη χώρα.

Για να γίνει το 7ΠΠ πιο φιλικό προς τους νέους ερευνητές χρειάζεται το σύστημα επανένταξης 
να είναι το ίδιο για όλους τους ερευνητές.

Είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί η ένταξη παιδείας και έρευνας στο τρίγωνο της γνώσης. Για 
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παράδειγμα, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι τομείς ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας μπορεί 
να επικαλύπτονται (οι διδακτορικές σπουδές είναι μέρος του ενός ή του άλλου τομέα), θα είναι 
απαραίτητο να συντονίζονται στενά οι δράσεις με την εκπαίδευση και τα προγράμματα 
κατάρτισης.

Τροπολογία 79
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο III "Άνθρωποι", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 2 

• Δια βίου επιμόρφωση και εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας προς υποστήριξη της 
επαγγελματικής εξέλιξης των 
πεπειραμένων ερευνητών. Με προοπτική 
τη συμπλήρωση, ανανέωση ή αύξηση των 
προσόντων και δεξιοτήτων καθώς και την 
προώθηση της 
διεπιστημονικής/πολυεπιστημονικής ή/και 
διατομεακής κινητικότητας των 
ερευνητών, προβλέπεται η παροχή 
υποστήριξης με σκοπό: την ανανέωση ή 
συμπλήρωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 
των ερευνητών ώστε να καλύψουν τις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους· την 
επαγγελματική επανένταξη ερευνητών 
έπειτα από μια παροδική διακοπή της 
σταδιοδρομίας τους· τη μακροπρόθεσμη 
επαγγελματική (επαν-)ένταξη ερευνητών 
στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 
επανόδου στη χώρα προέλευσής τους 
έπειτα από μια εμπειρία διακρατικής ή 
διεθνούς κινητικότητας. Η παρούσα δράση 
θα τεθεί σε εφαρμογή μέσω χορήγησης 
ατομικών υποτροφιών που θα απονέμονται 
απευθείας σε κοινοτικό επίπεδο και μέσω 
συγχρηματοδότησης περιφερειακών, 
εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων.

• Δια βίου επιμόρφωση και εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας προς υποστήριξη της 
επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών. 
Με προοπτική τη συμπλήρωση, ανανέωση 
ή αύξηση των προσόντων και δεξιοτήτων 
καθώς και την προώθηση της 
διεπιστημονικής/πολυεπιστημονικής ή/και 
διατομεακής κινητικότητας των 
ερευνητών, προβλέπεται η παροχή 
υποστήριξης με σκοπό: την ένταξη των 
καλύτερων μεταπτυχιακών φοιτητών σε 
καλά εδραιωμένες ομάδες έρευνας για να 
εργασθούν στον τομέα της διατριβής 
τους· την ανανέωση ή συμπλήρωση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων των ερευνητών 
ώστε να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους· την επαγγελματική επανένταξη 
ερευνητών έπειτα από μια παροδική 
διακοπή της σταδιοδρομίας τους· τη 
μακροπρόθεσμη επαγγελματική (επαν-
)ένταξη ερευνητών στην Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένης της επανόδου στη 
χώρα προέλευσής τους έπειτα από μια 
εμπειρία διακρατικής ή διεθνούς 
κινητικότητας. Η παρούσα δράση θα τεθεί 
σε εφαρμογή μέσω χορήγησης ατομικών 
υποτροφιών που θα απονέμονται απευθείας 
σε κοινοτικό επίπεδο και μέσω 
συγχρηματοδότησης διεθνών 
προγραμμάτων. Ταυτόχρονα θα εισαχθεί 
πρότυπη περίοδος δοκιμής για τη 
συγχρηματοδότηση εθνικών και 
περιφερειακών προγραμμάτων 
κινητικότητας.

Αιτιολόγηση

Οι ευκαιρίες για την αρχική κατάρτιση περιορίσθηκαν μόνο σε ιδρύματα που συνεργάζονται στο 
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πλαίσιο των δικτύων Marie Curie. Οι εξατομικευμένες επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να δοθούν 
στους πλέον ταλαντούχους ερευνητές.

Υπάρχει κίνδυνος για άνιση μεταχείριση εάν όλες οι χώρες/περιφέρεις δεν έχουν προγράμματα 
κινητικότητας. Είναι πιθανόν να υπάρξουν διοικητικοί, τυπικοί και νομικοί περιορισμοί.

Τροπολογία 80
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο III "Άνθρωποι", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 3

• Οδοί μεταφοράς γνώσεων και εταιρικά 
σχήματα μεταξύ πανεπιστημίων και 
επιχειρήσεων: Υποστήριξη 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, ιδίως ΜΜΕ, 
με σκοπό την αύξηση της ανταλλαγής και 
κοινής χρήσης των γνώσεων μέσω 
εταιρικών σχημάτων κοινής έρευνας, που 
θα περιλαμβάνουν πρόσληψη 
πεπειραμένων ερευνητών στο εκάστοτε 
εταιρικό σχήμα, απόσπαση προσωπικού 
μεταξύ των δύο τομέων, και διοργάνωση 
εκδηλώσεων.

• Οδοί μεταφοράς γνώσεων και εταιρικά 
σχήματα μεταξύ πανεπιστημίων και 
επιχειρήσεων: Υποστήριξη 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, ιδίως ΜΜΕ, 
με σκοπό την αύξηση της ανταλλαγής και 
κοινής χρήσης των γνώσεων μέσω 
εταιρικών σχημάτων κοινής έρευνας, που 
θα περιλαμβάνουν πρόσληψη 
πεπειραμένων αλλά και νέων ερευνητών 
στο εκάστοτε εταιρικό σχήμα, απόσπαση 
προσωπικού μεταξύ των δύο τομέων, και 
διοργάνωση εκδηλώσεων.

Αιτιολόγηση

Οι ευκαιρίες εργασίας στη βιομηχανία πρέπει να προσφέρονται και στους νεαρούς ερευνητές. 

Τροπολογία 81
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο III "Άνθρωποι", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 5 

• Ειδικές δράσεις με σκοπό τη δημιουργία 
μιας γνήσια ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας 
για τους ερευνητές, μέσω άρσης των 
φραγμών που παρακωλύουν την 
κινητικότητα και μέσω βελτίωσης των 
προοπτικών επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας των ερευνητών στην 
Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται 
χορήγηση βραβείων για τη βελτίωση της 
ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις 
δράσεις "Μαρία Κιουρί" και τους στόχους 
τους.

• Ειδικές δράσεις με σκοπό τη δημιουργία 
μιας γνήσια ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας 
για τους ερευνητές, μέσω άρσης των
φραγμών που παρακωλύουν την 
κινητικότητα και μέσω βελτίωσης των 
προοπτικών επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας των ερευνητών στην 
Ευρώπη. Κίνητρα για τα δημόσια 
ιδρύματα που προωθούν την 
κινητικότητα, την ποιότητα και το προφίλ 
των ερευνητών τους. Στο πλαίσιο αυτό, 
προβλέπεται χορήγηση βραβείων για τη 
βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού 
σχετικά με τις δράσεις "Μαρία Κιουρί" και 
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τους στόχους τους.

Αιτιολόγηση

Τα δημόσια ιδρύματα που προωθούν την κινητικότητα των ερευνητών τους αξίζουν κάποια 
κίνητρα, περιλαμβανομένων των οικονομικών, για περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων αυτού του 
τύπου.

Τροπολογία 82
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο III "Άνθρωποι", υπότιτλος "Δραστηριότητες", τελευταία 

παράγραφος (νέα)

Για να ενισχυθεί η διαπεριφερειακή 
κινητικότητα (ακόμη και εντός της ίδιας 
χώρας), οι δραστηριότητες βάσει των 
διαρθρωτικών και άλλων ταμείων θα 
συντονισθούν με το πρόγραμμα πλαίσιο.

Αιτιολόγηση

Η διαπεριφερειακή κινητικότητα είναι σημαντικό στοιχείο για την διασυνοριακή αλλά και εντός 
της χώρας κινητικότητα, όμως δεν υπάρχουν αρκετά χρηματοδοτικά συστήματα που να την 
καθιστούν δυνατή. 

Τροπολογία 83
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", παράγραφος 1, εδάφιο 6

- οριζόντιες δράσεις και μέτρα 
υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας.

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 84
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", παράγραφος 2, εδάφιο 3

- συντονισμός των πολιτικών έρευνας, 
μεταξύ άλλων μέσω της ανάληψης 
πρωτοβουλιών διακρατικής συνεργασίας, 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, επί 

- συντονισμός των πολιτικών έρευνας, 
μεταξύ άλλων μέσω της ανάληψης 
πρωτοβουλιών διακρατικής συνεργασίας, 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, επί 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
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ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε μια 
προσέγγιση που θα συνδυάζει την 
ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού με 
τα διαρθρωτικά ταμεία που έχουν ως 
άξονα την καινοτομία και άλλα 
προγράμματα.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα και η καινοτομία στα διαρθρωτικά ταμεία, το 7ΠΠ, το πρόγραμμα για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία πρέπει να είναι συμπληρωματικά.

Τροπολογία 85
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Υποδομές έρευνας", υπότιτλος 

"Αιτιολογικό", παράγραφος 2

Η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης 
για τις υποδομές έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών επεξεργασίας δεδομένων και 
επικοινωνιών, και η ανάληψη δράσης στον 
τομέα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά 
στη δυναμική ανάπτυξη και στην 
αξιοποίηση του ευρωπαϊκού ερευνητικού 
δυναμικού. 

Η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης 
για τις υποδομές έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
υποδομών επεξεργασίας δεδομένων και 
επικοινωνιών, και η ανάληψη δράσης στον 
τομέα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά 
στη δυναμική ανάπτυξη και στην 
αξιοποίηση του ευρωπαϊκού ερευνητικού 
δυναμικού και στην ανάπτυξη του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Αιτιολόγηση

Οι υποδομές έρευνας παίζουν ζωτικό ρόλο όχι μόνον για την ίδια την έρευνα αλλά και για την 
καινοτομία υψηλής τεχνολογίας.

Τροπολογία 86
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Υποδομές έρευνας", υπότιτλος 

"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, 

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, 
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την περαιτέρω βελτίωση αυτών των 
υποδομών κατά συντονισμένο τρόπο, και 
την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών 
πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

την περαιτέρω βελτίωση αυτών των 
υποδομών κατά συντονισμένο τρόπο, και 
την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών 
πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επ' αυτού, 
το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ για 
τις Υποδομές Έρευνας (ESFRI) 
διαδραματίζει σημαντικό συμβουλευτικό 
ρόλο στον προσδιορισμό των αναγκών 
και στην πρόταση ενός αρχικού χάρτη 
πορείας για την ανοικοδόμηση 
ευρωπαϊκών δομών έρευνας. Η εξουσία 
για τη λήψη τελικής απόφασης ανήκει 
στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του ESFRI πρέπει να αποσαφηνισθεί και να υποδεικνύεται η οντότητα λήψης 
αποφάσεων. Απαιτούνται περισσότερη διαφάνεια και προφανή κριτήρια για την προετοιμασία 
του χάρτη πορείας για τις υποδομές.

Τροπολογία 87
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Υποδομές έρευνας", υπότιτλος 

"Αιτιολογικό", παράγραφος 3α (νέα)

Το ερευνητικό δυναμικό των περιφερειών 
σύγκλισης δεν θα παραμεληθεί κατά τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με νέες 
υποδομές, δεδομένου ότι μπορεί να 
παρέχουν συνθήκες λειτουργίας χαμηλού 
κόστους. Η ανάπτυξη υποδομών θα 
συντονισθεί στενά με τα διαρθρωτικά 
ταμεία και άλλα χρηματοδοτικά μέσα που 
διατίθενται σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο. 

Αιτιολόγηση

Μερικές περιφέρειες σύγκλισης έχουν υψηλό ερευνητικό δυναμικό. Μπορεί να ενισχυθεί 
σημαντικά προς όφελος του ΕΧΕ με την στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτό το μέτρο 
μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μεγάλων υποδομών εκτός από τις κεντρικές χώρες. Το 7ΠΠ
πρέπει να παρέχει επιπρόσθετα (συμπληρωματικά) κονδύλια για επενδύσεις με ευρωπαϊκή 
διάσταση ενώ θα διασφαλίζει την ένταξή τους στον ΕΧΕ.

Τροπολογία 88
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Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Υποδομές έρευνας", υπότιτλος 
"Δραστηριότητες", στοιχείο 1, εδάφιο 1

- διακρατική πρόσβαση: υποστήριξη της 
πρόσβασης των ευρωπαίων ερευνητών στις 
καλύτερες υποδομές έρευνας για τη 
διεξαγωγή των ερευνητικών τους 
δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως της θέσης 
των υποδομών·

- διακρατική πρόσβαση: υποστήριξη της 
πρόσβασης των ευρωπαίων ερευνητών, 
περιλαμβανομένων των ερευνητών από 
τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ, στις 
καλύτερες υποδομές έρευνας για τη 
διεξαγωγή των ερευνητικών τους 
δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως της θέσης 
των υποδομών·

Αιτιολόγηση

Για να αρθούν οι αμφιβολίες και να εξασφαλισθεί ίση μεταχείριση όλων των ερευνητών 
ανεξάρτητα από την εργασία. 

Τροπολογία 89
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Υποδομές έρευνας", υπότιτλος 

"Δραστηριότητες", στοιχείο 2, παράγραφος 1

Και στις δύο περιπτώσεις το επίπεδο 
κοινοτικής στήριξης (ως ποσοστό του 
συνολικού κόστους) θα εμφαίνεται σαφώς 
στους κανόνες συμμετοχής.

Οι προτάσεις σχεδίων υποδομών που θα 
υποβληθούν προς χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο αυτό θα επιλέγονται βάσει σειράς 
κριτηρίων, στα οποία θα συγκαταλέγονται 
τα εξής:

Οι προτάσεις σχεδίων υποδομών που θα 
υποβληθούν προς χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο αυτό θα επιλέγονται βάσει σειράς 
κριτηρίων, στα οποία θα συγκαταλέγονται 
τα εξής:

Αιτιολόγηση

Η συμβολή της ΕΕ πρέπει να είναι σαφής για τους υποβολείς προτάσεων, διευκολύνοντας τον 
οικονομικό σχεδιασμό από την αρχή.

Τροπολογία 90
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Υποδομές έρευνας", υπότιτλος 

"Δραστηριότητες", στοιχείο 2, παράγραφος 1, εδάφιο -1α (νέο)

- Επιστημονική αριστεία

Αιτιολόγηση

Αυτό το κριτήριο είναι απαραίτητο για οιοδήποτε έργο έρευνας.
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Τροπολογία 91
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Υποδομές έρευνας", υπότιτλος 

"Δραστηριότητες", στοιχείο 2, παράγραφος 1, εδάφιο 5

- δυνατότητες ευρωπαϊκής σύμπραξης και 
δέσμευσης των άμεσα ενδιαφερόμενων 
συντελεστών·

- δυνατότητες ευρωπαϊκής σύμπραξης και 
δέσμευσης των άμεσα ενδιαφερόμενων 
συντελεστών, της ΕΤΕ και των 
διαρθρωτικών ταμείων·

Αιτιολόγηση

Οι σπουδαιότεροι συντελεστές πρέπει να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των νέων 
υποδομών. Προς ενίσχυση του αντικτύπου πρέπει να εξετάζονται συμπληρωματικά κονδύλια 
από τα διαρθρωτικά ταμεία, την ΕΤΕ και άλλες πηγές.

Τροπολογία 92
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Υποδομές έρευνας", υπότιτλος 

"Δραστηριότητες", στοιχείο 2, παράγραφος 1, εδάφιο 6

- εκτιμώμενο κόστος κατασκευής και 
εκμετάλλευσης.

- εφικτότητα του κόστους κατασκευής και 
εκμετάλλευσης, καθώς και οικονομική 
βιωσιμότητα όπως επιβεβαιώνεται από 
την ανάλυση κόστους-
αποτελεσματικότητας.

Αιτιολόγηση

Και τα δύο κριτήρια είναι απαραίτητα για να ληφθεί ακριβής απόφαση.

Τροπολογία 93
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", 

υπότιτλος "Στόχοι"

Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ και της συμβολής τους 
στην ανάπτυξη προϊόντων και αγορών νέας 
τεχνολογίας, μέσω της υποστήριξης: της 
εξωτερικής ανάθεσης ερευνητικών 
εργασιών, της αύξησης των ερευνητικών 
προσπαθειών, της επέκτασης των οικείων 
δικτύων, της ικανότητας καλύτερης 
εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της 

Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ και της συμβολής τους 
στην ανάπτυξη προϊόντων και αγορών νέας 
τεχνολογίας, μέσω της υποστήριξης: της 
εξωτερικής ανάθεσης ερευνητικών 
εργασιών, της αύξησης των ερευνητικών 
προσπαθειών, της πρόσβασης σε 
κεφάλαια για το στάδιο προ της 
εκκίνησης, της επέκτασης των οικείων 
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έρευνας και απόκτησης τεχνολογικής 
τεχνογνωσίας.

δικτύων, της ικανότητας καλύτερης 
εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και απόκτησης τεχνολογικής 
τεχνογνωσίας.

Αιτιολόγηση

Μια τεχνολογική επιχείρηση προτού μπορέσει να προσελκύσει κεφάλαια εκκίνησης, πρέπει να 
επιτύχει ένα πιο δύσκολο έργο, το έργο της εξασφάλισης κεφαλαίων για το στάδιο προ της 
εκκίνησης. Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν στο να αποδείξουν στους επενδυτές ότι η νέα τεχνολογία έχει ορισμένο επίπεδο 
εμπορικής και τεχνικής βιωσιμότητας. Αυτές οι δραστηριότητες συχνά περιλαμβάνουν: α) 
διεξαγωγή μελέτης της αγοράς, β) δημιουργία αρχικού υποδείγματος εργασίας και γ) άλλες 
δραστηριότητες όπως: χρήση συμβούλων, αρχικό κόστος ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, 
βοήθεια στον τομέα των επιδοτήσεων και της αναζήτησης επενδυτών.   Τα κεφάλαια για το 
στάδιο προ της εκκίνησης έχουν ζωτική σημασία, χρειάζονται χρόνο για να συγκεντρωθούν και 
είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τα κεφάλαια εκκίνησης. 

Τροπολογία 94
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", 

υπότιτλος "Αιτιολογικό"

Οι ΜΜΕ αποτελούν κεντρικό στοιχείο του 
ευρωπαϊκού οικονομικού ιστού. Για τον 
λόγο αυτό, θα πρέπει να αποτελούν βασικό 
κρίκο του συστήματος καινοτομίας και της 
αλυσίδας μετατροπής των γνώσεων σε νέα 
προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες. 
Αντιμέτωπες με έναν συνεχώς αυξανόμενο 
ανταγωνισμό στη διεθνή αγορά και 
παγκοσμίως, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ 
χρειάζεται να αυξήσουν την ένταση 
γνώσης και έρευνας της επιχειρηματικής 
τους δραστηριότητας, να επεκτείνουν τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε 
μεγαλύτερες αγορές και ενισχύσουν την 
υπερεθνικότητα των οικείων δικτύων 
γνώσεων. Τα μέτρα που λαμβάνουν τα 
κράτη μέλη σε σχέση με τις ΜΜΕ, ως επί 
το πλείστον, δεν ενθαρρύνουν ούτε 
υποστηρίζουν την ερευνητική συνεργασία 
ή τη μεταφορά τεχνολογίας. Είναι συνεπώς 
απαραίτητη η ανάληψη δράσης σε επίπεδο 
ΕΕ με σκοπό τη συμπλήρωση των μέτρων 
που λαμβάνονται σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο και την ενίσχυση 

Οι ΜΜΕ αποτελούν κεντρικό στοιχείο του 
ευρωπαϊκού οικονομικού ιστού. Για τον 
λόγο αυτό, θα πρέπει να αποτελούν βασικό 
κρίκο του συστήματος καινοτομίας και της 
αλυσίδας μετατροπής των γνώσεων σε νέα 
προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες. 
Αντιμέτωπες με έναν συνεχώς αυξανόμενο 
ανταγωνισμό στη διεθνή αγορά και 
παγκοσμίως, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ
χρειάζεται να αυξήσουν την ένταση 
γνώσης και έρευνας της επιχειρηματικής 
τους δραστηριότητας, να αναπτύξουν 
σχέδια για τη διευκόλυνση της 
δυνατότητας πρόσβασης των προϊόντων 
έρευνας στην αγορά, να επεκτείνουν τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε 
μεγαλύτερες αγορές και ενισχύσουν την 
υπερεθνικότητα των οικείων δικτύων 
γνώσεων. Τα μέτρα που λαμβάνουν τα 
κράτη μέλη σε σχέση με τις ΜΜΕ, ως επί 
το πλείστον, δεν ενθαρρύνουν ούτε 
υποστηρίζουν την ερευνητική συνεργασία 
ή τη μεταφορά τεχνολογίας. Είναι συνεπώς 
απαραίτητη η ανάληψη δράσης σε επίπεδο 
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του αντικτύπου αυτών των μέτρων. Πέραν 
των δραστηριοτήτων που παρατίθενται 
κατωτέρω, σε όλες τις δραστηριότητες που 
θα αναληφθούν βάσει του προγράμματος 
πλαισίου θα ενθαρρύνεται και θα 
διευκολύνεται η συμμετοχή των ΜΜΕ και 
θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους.

ΕΕ με σκοπό τη συμπλήρωση των μέτρων 
που λαμβάνονται σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο και την ενίσχυση 
του αντικτύπου αυτών των μέτρων. Πέραν 
των δραστηριοτήτων που παρατίθενται 
κατωτέρω, σε όλες τις δραστηριότητες που 
θα αναληφθούν βάσει του προγράμματος 
πλαισίου θα ενθαρρύνεται και θα 
διευκολύνεται η συμμετοχή των ΜΜΕ και 
θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους. Οι 
συνέργειες μεταξύ του προγράμματος 
πλαισίου και του EUREKA μπορούν να 
αξιοποιηθούν για τη στήριξη της 
σύμπραξης μεταξύ μεγάλων εταιρειών 
και ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ πρέπει να εισαχθούν δράσεις ενοποίησης της 
έρευνας με την επίδειξη και άλλες δράσεις όπως δράσεις αναδόχου σύμφωνα με τους κανόνες 
των κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα και καινοτομία. Σε επόμενο στάδιο πρέπει να 
συνδεθούν με μέσα που προσφέρει το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, τονώνοντας την κυκλοφορία των προϊόντων στην αγορά.

Η εμπειρία σχετικά με το EUREKA μπορεί να είναι ωφελήσει τις ΜΜΕ ως προς το να 
ενθαρρυνθεί και διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στα σχέδια.  

Τροπολογία 95
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", 

υπότιτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 1

Οι ειδικές δράσεις προς όφελος των ΜΜΕ 
θα αναληφθούν με σκοπό την υποστήριξη 
ΜΜΕ ή ενώσεων ΜΜΕ που έχουν ανάγκη 
να προσφύγουν σε εξωτερική ανάθεση της 
εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών, σε 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, και 
ιδίως ΜΜΕ χαμηλής έως μέσης 
τεχνολογίας με ελάχιστες ή ανύπαρκτες 
ερευνητικές δυνατότητες. Στις δράσεις 
αυτές μπορούν να συμμετέχουν και ΜΜΕ 
έντασης έρευνας που χρειάζονται να 
αναθέσουν σε εξωτερικούς ερευνητικούς 
οργανισμούς τη διεξαγωγή ερευνητικών 
εργασιών που υπερβαίνουν τις ερευνητικές 
τους δυνατότητες. Οι σχετικές δράσεις θα 
καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών 

Οι ειδικές δράσεις προς όφελος των ΜΜΕ 
θα αναληφθούν με σκοπό την υποστήριξη 
ΜΜΕ ή ενώσεων ΜΜΕ που έχουν ανάγκη 
να προσφύγουν σε εξωτερική ανάθεση της 
εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών, σε 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, και 
ιδίως ΜΜΕ χαμηλής έως μέσης 
τεχνολογίας με ελάχιστες ή ανύπαρκτες 
ερευνητικές δυνατότητες. Στις δράσεις 
αυτές μπορούν να συμμετέχουν και ΜΜΕ 
έντασης έρευνας που χρειάζονται να 
αναθέσουν σε εξωτερικούς ερευνητικούς 
οργανισμούς τη διεξαγωγή ερευνητικών 
εργασιών που υπερβαίνουν τις ερευνητικές 
τους δυνατότητες. Μπορούν επίσης να 
χρησιμεύσουν ως πάροχοι έρευνας για 
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και τεχνολογικών πεδίων. Προβλέπονται 
δύο καθεστώτα χρηματοδότησης:

άλλους εταίρους του έργου. Στήριξη θα 
δοθεί επίσης στη δημιουργία θυγατρικών 
επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ως μέσου 
για την εμπορία των αποτελεσμάτων της 
έρευνας. Οι σχετικές δράσεις θα 
καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών 
και τεχνολογικών πεδίων. Οι δράσεις 
καλύπτουν δραστηριότητες έρευνας και 
επίδειξης, φέρνοντας τα αποτελέσματα 
πιο κοντά στην αγορά και συνδέοντας 
αυτή τη γραμμή πλεύσης με τα μέσα που 
προσφέρει το Πρόγραμμα για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία.

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ πρέπει να εισαχθεί η ενοποίηση της έρευνας 
με δράσεις επίδειξης και άλλες δράσεις. Σε επόμενο στάδιο πρέπει να συνδεθούν με μέσα που 
προσφέρει το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, τονώνοντας την 
κυκλοφορία των προϊόντων στην αγορά.

Τροπολογία 96
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", 

υπότιτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)

- στάδιο προ της εκκίνησης: υποστήριξη 
ερευνητών όσον αφορά την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση προ της εκκίνησης για να 
διενεργούν μελέτη αγοράς, αναπτύσσουν 
πρότυπα έργα και έργα επίδειξης και ένα 
αρχικό υπόδειγμα και να προβαίνουν σε 
όλες τις άλλες σχετικές δραστηριότητες 
που οδηγούν στην εκκίνηση της 
εταιρείας· υποστήριξη των ΜΜΕ όσον 
αφορά την εμπορία νέων προϊόντων 
έρευνας.

Αιτιολόγηση

Μια τεχνολογική επιχείρηση προτού μπορέσει να προσελκύσει κεφάλαια εκκίνησης, πρέπει να 
επιτύχει ένα πιο δύσκολο έργο, το έργο της εξασφάλισης κεφαλαίων για το στάδιο προ της 
εκκίνησης. Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν στο να αποδείξουν στους επενδυτές ότι η νέα τεχνολογία έχει ορισμένο επίπεδο 
εμπορικής και τεχνικής βιωσιμότητας. Αυτές οι δραστηριότητες συχνά περιλαμβάνουν: α) 
διεξαγωγή μελέτης της αγοράς, β) δημιουργία αρχικού υποδείγματος εργασίας και γ) άλλες 
δραστηριότητες όπως: χρήση συμβούλων, αρχικό κόστος ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, 
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βοήθεια στον τομέα των επιδοτήσεων και της αναζήτησης επενδυτών. Τα κεφάλαια για το 
στάδιο προ της εκκίνησης έχουν ζωτική σημασία, χρειάζονται χρόνο για να συγκεντρωθούν και 
είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τα κεφάλαια εκκίνησης. 

Τροπολογία 97
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", 

υπότιτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 1α (νέα)

Αυτά τα δύο συστήματα θα 
αντικαταστήσουν τις συνεργατικές 
ερευνητικές δραστηριότητες και 
συλλογικές ερευνητικές δραστηριότητες, 
που είχαν εφαρμοσθεί για τις ΜΜΕ στο 
έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν θα γίνουν 
αλλαγές στους διοικητικούς και 
διαχειριστικούς κανόνες εκτός από τα 
σημεία όπου είναι απαραίτητο για λόγους 
απλοποίησης.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η συνέχεια και η απλοποίηση και να καταστεί το πρόγραμμα πιο φιλικό για 
τους χρήστες.

Τροπολογία 98
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", 

υπότιτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 1β (νέα) 

Επιπροσθέτως, θα δοθεί στήριξη στα 
συστήματα "κρατικών διερευνητικών 
επιχορηγήσεων" που προβλέπουν 
χρηματοοικονομικά μέσα για τις ΜΜΕ ή 
τις ενώσεις των ΜΜΕ για να ετοιμάσουν 
προτάσεις για το πρόγραμμα πλαίσιο.

Αιτιολόγηση

Για να αρθεί ένα από τα υφιστάμενα εμπόδια, τα κρατικά μέτρα στήριξης για την αρχική φάση 
των ετοιμασιών των ΜΜΕ για συμμετοχή στο 7ΠΠ πρέπει να υποστηριχθούν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Οι κρατικές διερευνητικές επιχορηγήσεις πρέπει για παράδειγμα να καλύψουν το 
κόστος των συνεδριάσεων μεταξύ ενδιαφερομένων μερών και το κόστος προετοιμασίας 
προτάσεων.

Τροπολογία 99
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Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ", 
υπότιτλος "Δραστηριότητες", παράγραφος 2

Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία θα παρέχει υποστήριξη 
σε δίκτυα ενδιάμεσων φορέων και σε 
εθνικά προγράμματα δράσης που 
αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και 
διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ 
στο πρόγραμμα πλαίσιο. 

Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία θα παρέχει υποστήριξη 
σε δίκτυα ενδιάμεσων φορέων και σε 
εθνικά προγράμματα δράσης που 
αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και 
διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ 
στο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα εισαχθούν 
έργα απλά, σύντομα, ταχείας διαδικασίας 
απαλλαγμένα από πολύπλοκες 
χρηματοοικονομικές αρχές και άσκοπες 
υποχρεώσεις για υποβολή εκθέσεων. Θα 
εφαρμόζονται όπου είναι δυνατόν κοινές 
αρχές εκτέλεσης και σύναψης συμβάσεων 
τόσο στο πρόγραμμα πλαίσιο όσο και στο 
πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία

Αιτιολόγηση

Για να καταστούν και τα δύο προγράμματα φιλικότερα προς τον χρήστη. Θα μειωθούν οι 
δυσκολίες στην προετοιμασία των έργων από τις ΜΜΕ και θα διευκολυνθεί η διαχείρισή τους 
και η οικονομική διοίκησή τους πράγμα που θα οδηγήσει σε αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ 
σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Τα προγράμματα της ΕΕ θα είναι ελκυστικά για τις 
ΜΜΕ όταν τα έργα έχουν τρία κρίσιμης σημασίας στοιχεία να προσφέρουν: χρήματα, 
βραχυπρόθεσμη απόφαση και απλή εφαρμογή. 

Τροπολογία 100
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Περιφέρειες της γνώσης", υπότιτλος 

"Αιτιολογικό", παράγραφος 2

Οι δράσεις που θα αναληφθούν στον τομέα 
αυτό θα ενισχύσουν την ικανότητα 
επένδυσης στην ΕΤΑ και την ικανότητα 
έρευνας των ευρωπαϊκών περιφερειών και, 
παράλληλα, θα μεγιστοποιήσουν τις 
προοπτικές επιτυχούς συμμετοχής 
οργανισμών των περιφερειών αυτών σε 
ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. .

Οι δράσεις που θα αναληφθούν στον τομέα 
αυτό θα ενισχύσουν την ικανότητα 
επένδυσης στην ΕΤΑ και την ικανότητα 
έρευνας των ευρωπαϊκών περιφερειών και, 
παράλληλα, θα μεγιστοποιήσουν τις 
προοπτικές επιτυχούς συμμετοχής 
οργανισμών των περιφερειών αυτών σε 
ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Η δράση θα 
διευκολύνει τη δημιουργία 
κέντρων/ομίλων που θα συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας. Θα δοθεί προσοχή στην 
ανάπτυξη διασυνοριακών ομίλων.
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Αιτιολόγηση

Για την πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού του ΕΧΕ, οι περιφερειακοί όμιλοι και κέντρα σε όλες 
τις περιφέρεις της ΕΕ πρέπει να αναπτύσσονται ενοποιώντας στενά την εκπαίδευση με την 
έρευνα.   

Τα ιδρύματα σε γειτονικές περιοχές δύο χωρών μπορεί να ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν 
κοινούς ομίλους. 

Τροπολογία 101
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Περιφέρειες της γνώσης", υπότιτλος 

"Δραστηριότητες", παράγραφος 1

Η νέα πρωτοβουλία Περιφέρειες της 
γνώσης θα συγκεντρώσει και θα 
συστρατεύσει τις δυνάμεις των 
περιφερειακών συντελεστών που 
ασχολούνται με την έρευνα: πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, δημόσιες 
αρχές (περιφερειακά συμβούλια ή 
οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης). 
Τα σχετικά έργα θα περιλαμβάνουν από 
κοινού ανάλυση των στρατηγικών έρευνας 
των περιφερειακών συσπειρώσεων (σε 
συντονισμό με άλλες δραστηριότητες 
σχετικές με το ευρύτερο ζήτημα των 
περιφερειακών συσπειρώσεων 
καινοτομίας) και ανάπτυξη εργαλείων 
εφαρμογής τους μέσω ειδικών 
δραστηριοτήτων έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένης της “καθοδήγησης” 
περιφερειών χαμηλού προφίλ στον χώρο 
της έρευνας από περιφέρειες πιο 
ανεπτυγμένες στον τομέα αυτό. Θα 
περιλαμβάνονται μέτρα με σκοπό τη
βελτίωση της δικτύωσης, της πρόσβασης 
σε πηγές χρηματοδότησης, και της ένταξης 
των συντελεστών και οργανισμών έρευνας 
στις περιφερειακές οικονομίες. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα αναπτύσσονται 
σε στενή σχέση με την περιφερειακή 
πολιτική της ΕΕ και με τα προγράμματα 
"ανταγωνιστικότητα και καινοτομία" και 
"εκπαίδευση και κατάρτιση". 

Η νέα πρωτοβουλία Περιφέρειες της 
γνώσης θα συγκεντρώσει και θα 
συστρατεύσει τις δυνάμεις των 
περιφερειακών συντελεστών που 
ασχολούνται με την έρευνα: πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, δημόσιες 
αρχές (περιφερειακά συμβούλια ή 
οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης). 
Τα σχετικά έργα θα περιλαμβάνουν 
δράσεις υποστήριξης της εκτέλεσης 
περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας, 
από κοινού ανάλυση των στρατηγικών 
έρευνας των περιφερειακών ή 
διασυνοριακών συσπειρώσεων (σε 
συντονισμό με άλλες δραστηριότητες 
σχετικές με το ευρύτερο ζήτημα των 
περιφερειακών συσπειρώσεων 
καινοτομίας) και ανάπτυξη εργαλείων 
εφαρμογής τους μέσω ειδικών 
δραστηριοτήτων έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένης της “καθοδήγησης” 
περιφερειών χαμηλού προφίλ στον χώρο 
της έρευνας από περιφέρειες πιο 
ανεπτυγμένες στον τομέα αυτό και άμεση 
στήριξη προς τις αναδυόμενες περιφέρεις 
της γνώσης. Θα περιλαμβάνονται μέτρα 
με σκοπό τη βελτίωση της δικτύωσης, της 
πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, και 
της ένταξης των συντελεστών και 
οργανισμών έρευνας στις περιφερειακές 
οικονομίες. Οι δραστηριότητες αυτές θα 
αναπτύσσονται σε στενή σχέση με την 
περιφερειακή πολιτική (χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων) της ΕΕ και με τα 
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προγράμματα "ανταγωνιστικότητα και 
καινοτομία" και "εκπαίδευση και 
κατάρτιση". 

Αιτιολόγηση

Η επιτυχής ανάπτυξη των περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας στο 5ΠΠ και στο 6ΠΠ 
επιτρέπει τώρα να μπούμε στη φάση της εκτέλεσης. Τα ιδρύματα σε γειτονικές περιοχές δύο 
χωρών μπορεί να ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν κοινούς ομίλους.

Τροπολογία 102
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Ερευνητικό δυναμικό", υπότιτλος 

"Στόχος"

Πλήρης αξιοποίηση του ερευνητικού 
δυναμικού της διευρυμένης Ένωσης, μέσω 
της απελευθέρωσης και της ενίσχυσης του 
ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών 
σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της ΕΕ, καθώς και μέσω της 
βελτίωσης των δυνατοτήτων επιτυχούς 
συμμετοχής ερευνητών από τις χώρες 
αυτές σε δραστηριότητες έρευνας σε 
επίπεδο ΕΕ.

Πλήρης αξιοποίηση του ερευνητικού 
δυναμικού της διευρυμένης Ένωσης, μέσω 
της απελευθέρωσης και της ενίσχυσης του 
ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών 
σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της ΕΕ, καθώς και μέσω της 
βελτίωσης των δυνατοτήτων των κέντρων 
υψηλού δυναμικού και της επιτυχούς 
συμμετοχής ερευνητών από τις χώρες 
αυτές σε δραστηριότητες έρευνας σε 
επίπεδο ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία Ευρωπαϊκών Κέντρων Αριστείας στο 5ΠΠ και η Μεταφορά Κέντρων Γνώσης στο 
6ΠΠ ήταν πραγματική επιτυχία. Αυτού του τύπου οι δραστηριότητες πρέπει να συνεχισθούν στο 
7ΠΠ. Επειδή υπάρχουν αρκετά διαφορετικά ονόματα για τη διάκριση των καλύτερων κέντρων 
(Κέντρα αριστείας, κέντρα ικανοτήτων) και μερικές φορές η έννοια "αριστεία" θεωρείται πολύ 
βαριά, προτείνεται να εισαχθεί ουδέτερη ονομασία για αυτά: κέντρα υψηλού δυναμικού.

Τροπολογία 103
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Ερευνητικό δυναμικό", υπότιτλος 

"Αιτιολογικό"

Η Ευρώπη σήμερα δεν αξιοποιεί πλήρως 
το ερευνητικό της δυναμικό, και ιδίως το 
ερευνητικό δυναμικό περιφερειών 
λιγότερο προηγμένων και 
απομακρυσμένων από το κέντρο της 
έρευνας και της βιομηχανικής ανάπτυξης 
στην Ευρώπη. Η εν προκειμένω δράση έχει 

Η Ευρώπη σήμερα δεν αξιοποιεί πλήρως 
το ερευνητικό της δυναμικό, και ιδίως το 
ερευνητικό δυναμικό περιφερειών 
λιγότερο προηγμένων και 
απομακρυσμένων από το κέντρο της 
έρευνας και της βιομηχανικής ανάπτυξης 
στην Ευρώπη. Η εν προκειμένω δράση έχει 
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στόχο να δημιουργήσει κατάλληλες 
συνθήκες για την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού των ερευνητών και των 
οργανισμών των περιφερειών αυτών, 
διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους στις 
ευρύτερες ευρωπαϊκές ερευνητικές 
προσπάθειες και επιτρέποντάς τους να 
επωφεληθούν από τις γνώσεις και την 
εμπειρία που διαθέτουν άλλες περιφέρειες 
της Ευρώπης. Κατ'αυτό τον τρόπο, θα 
συμβάλει στη δημιουργία ενός 
πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 
στη διευρυμένη Ένωση. 

στόχο να δημιουργήσει κατάλληλες 
συνθήκες για την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού των ερευνητών και των 
κέντρων υψηλών δυναμικών (με 
υφιστάμενη ή αναδυόμενη αριστεία) των 
περιφερειών αυτών, διευκολύνοντας 
πλήρως τη συμμετοχή τους στις ευρύτερες 
ευρωπαϊκές ερευνητικές προσπάθειες και 
επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν από τις 
γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουν 
άλλες περιφέρειες της Ευρώπης. Κατ'αυτό 
τον τρόπο, θα συμβάλει στη δημιουργία 
ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας στη διευρυμένη Ένωση. Οι 
δράσεις θα στηριχθούν σε προηγούμενα 
και υφιστάμενα μέτρα όπως τα 
Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας και η 
Μεταφορά Κέντρων Γνώσης.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία Ευρωπαϊκών Κέντρων Αριστείας στο 5ΠΠ και η Μεταφορά Κέντρων Γνώσης στο 
6ΠΠ ήταν πραγματική επιτυχία. Αυτού του τύπου οι δραστηριότητες πρέπει να συνεχισθούν στο 
7ΠΠ. Επειδή υπάρχουν αρκετά διαφορετικά ονόματα για τη διάκριση των καλύτερων κέντρων 
(Κέντρα αριστείας, κέντρα ικανοτήτων) και μερικές φορές η έννοια "αριστεία" θεωρείται πολύ 
βαριά, προτείνεται να εισαχθεί ουδέτερη ονομασία για αυτά: κέντρα υψηλού δυναμικού.

Τροπολογία 104
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Ερευνητικό δυναμικό", υπότιτλος 

"Δραστηριότητες", στοιχείο 1

• οι διακρατικές αμφίδρομες αποσπάσεις 
ερευνητικού προσωπικού μεταξύ 
επιλεγμένων οργανισμών των περιφερειών 
σύγκλισης και ενός ή περισσότερων 
εταίρων οργανισμών· οι προσλήψεις 
ερευνητών προερχόμενων από άλλες 
χώρες της ΕΕ σε επιλεγμένα κέντρα των 
περιφερειών σύγκλισης· 

• οι διακρατικές αμφίδρομες αποσπάσεις 
ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού 
μεταξύ επιλεγμένων κέντρων υψηλού 
δυναμικού των περιφερειών σύγκλισης και 
ενός ή περισσότερων εταίρων οργανισμών· 
οι προσλήψεις ερευνητών και διευθυντών 
από κράτη μέλη, συνδεδεμένες χώρες και 
τρίτες χώρες σε επιλεγμένα κέντρα των 
περιφερειών σύγκλισης·

Αιτιολόγηση

Για την ανάπτυξη κέντρων υψηλού δυναμικού έχει σημασία να προσκληθούν και διοικητικά 
μέλη του προσωπικού (για παράδειγμα απόσπαση για ένα εξάμηνο ενός στελέχους της 
διοίκησης από σημαντικό ευρωπαϊκό ίδρυμα ερευνών). Δεν χρειάζονται περαιτέρω περιορισμοί 
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- μπορεί να προέρχονται και από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 105
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Ερευνητικό δυναμικό", υπότιτλος 

"Δραστηριότητες", στοιχείο 2

• η απόκτηση και η ανάπτυξη ερευνητικού 
εξοπλισμού και η ανάπτυξη υλικού 
περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την πλήρη 
αξιοποίηση του διαθέσιμου διανοητικού 
δυναμικού, στα επιλεγμένα κέντρα των 
περιφερειών σύγκλισης· 

• η απόκτηση και η ανάπτυξη ερευνητικού 
εξοπλισμού και η ανάπτυξη υλικού 
περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την πλήρη 
αξιοποίηση του διαθέσιμου διανοητικού 
δυναμικού, στα επιλεγμένα κέντρα υψηλού 
δυναμικού των περιφερειών σύγκλισης·

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία Ευρωπαϊκών Κέντρων Αριστείας στο 5ΠΠ και η Μεταφορά Κέντρων Γνώσης στο 
6ΠΠ ήταν πραγματική επιτυχία. Αυτού του τύπου οι δραστηριότητες πρέπει να συνεχισθούν στο 
7ΠΠ. Επειδή υπάρχουν αρκετά διαφορετικά ονόματα για τη διάκριση των καλύτερων κέντρων 
(Κέντρα αριστείας, κέντρα ικανοτήτων) και μερικές φορές η έννοια "αριστεία" θεωρείται πολύ 
βαριά, προτείνεται να εισαχθεί ουδέτερη ονομασία για αυτά: κέντρα υψηλού δυναμικού.

Τροπολογία 106
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Ερευνητικό δυναμικό", υπότιτλος 

"Δραστηριότητες", στοιχείο 4

• “μηχανισμοί αξιολόγησης ικανότητας” 
που θα επιτρέπουν σε οποιοδήποτε 
ερευνητικό κέντρο περιφέρειας σύγκλισης 
να ζητήσει την εκπόνηση διεθνούς 
ανεξάρτητης πραγματογνωμοσύνης επί 
του επιπέδου της ποιότητας του 
ερευνητικού του έργου και των 
ερευνητικών του υποδομών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Μια γενική αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων δεν είναι τρόπος να αποδειχθεί η 
επιστημονική αριστεία. Η εφαρμογή συνεπάγεται ορισμένες πρακτικές δυσκολίες. Αυτή η 
αξιολόγηση μπορεί να υλοποιηθεί από ενδιαφερόμενα κέντρα με απλή πρόσκληση των 
κατάλληλων εμπειρογνωμόνων. Η δράση αυτή προβλέπεται πιο πάνω.

Τροπολογία 107
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Ερευνητικό δυναμικό", υπότιτλος 

"Δραστηριότητες", τελευταία παράγραφος
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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 κέντρων υψηλού 
δυναμικού στις περιοχές σύγκλισης, που 
μπορούν να καλυφθούν από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής. 

Θα δημιουργηθούν απλοί διοικητικοί, 
οργανωτικοί και χρηματοοικονομικοί 
μηχανισμοί και δομές στήριξης για να 
διευκολυνθεί η συγχώνευση κονδυλίων 
από διάφορες πηγές· οι κανόνες 
συμπληρωματικής χρηματοδότησης από 
τα διαρθρωτικά ταμεία θα βασίζονται σε 
προηγούμενη εμπειρία, όπως αυτή που 
αποκτήθηκε με το χρηματοδοτικό 
σύστημα BONUS.

Αιτιολόγηση

Εμπόδια που συνάντησαν οι συντονιστές έργων στην προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν 
κονδύλια από διάφορα προγράμματα.

Τροπολογία 108
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο IV "Ικανότητες", Τμήμα "Ενσωμάτωση της επιστήμης στον 

κοινωνικό ιστό", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 7

η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ του 
επιστημονικού κόσμου και των κέντρων 
χάραξης πολιτικής, των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και του γενικού κοινού, και 
ιδίως της δημοσιοποίησης των 
επιστημονικών εργασιών και της 
επιστημονικής επικοινωνίας.

η βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης 
μεταξύ του επιστημονικού κόσμου και των 
κέντρων χάραξης πολιτικής, των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και του γενικού 
κοινού, και ιδίως της δημοσιοποίησης των 
επιστημονικών εργασιών και της 
επιστημονικής επικοινωνίας.

Αιτιολόγηση

Ο όρος "επικοινωνία" σημαίνει μονόδρομη σχέση. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή της 
κοινωνίας.

Τροπολογία 109
Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο ΙV "Ικανότητες", Τμήμα "Μη πυρηνικές δράσεις του Κοινού 
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Κέντρου Ερευνών", υπότιτλος "Δραστηριότητες", στοιχείο 2, εδάφιο 3α (νέο)

- Εφοδιασμός του μελλοντικού 
συστήματος διοίκησης του 
προγράμματος GMES με όλες τις 
απαραίτητες υπηρεσίες έρευνας, σε 
συνέπεια με τον κεντρικό ρόλο της 
Επιτροπής στο πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή των ΕΚ πρέπει να παίξει κεντρικό ρόλο στη μελλοντική διοίκηση του GMES με 
εκτεταμένη συμμετοχή του ΚΚΕρ. Στην πραγματικότητα το ΚΚΕρ. έχει ασύγκριτη πείρα στο 
GMES οπότε χωρίς να υποτιμάται ο ρόλος άλλων οργανισμών που συμβάλλουν στο GMES, ο 
συντονισμός που προσφέρει το ΚΚΕρ. στους παρόχους υπηρεσιών του GMES πρέπει να είναι 
βασικό στοιχείο της διοίκησης του GMES.

Τροπολογία 110
Παράρτημα III, σημείο α, στοιχείο 1, παράγραφος 1α (νέα)

Τα συνεργατικά έργα θα 
αντικαταστήσουν τα δύο εργαλεία του 
έκτου προγράμματος πλαισίου: 
ολοκληρωμένα έργα και ειδικά 
στοχοθετημένα ερευνητικά έργα 
(STREP). Δεν θα γίνουν αλλαγές στους 
διοικητικούς και διαχειριστικούς κανόνες
εκτός από τα σημεία όπου είναι 
απαραίτητο για λόγους απλοποίησης.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η συνέχεια και η απλοποίηση και να καταστεί το πρόγραμμα πιο φιλικό 
για τους χρήστες.

Τροπολογία 111
Παράρτημα III, σημείο α, στοιχείο 2, παράγραφος 1α (νέα)

Ο στόχος των Δικτύων Αριστείας που 
έχει ήδη ορισθεί στο πρόγραμμα πλαίσιο 
θα ενισχυθεί προοδευτικά περνώντας από 
την ενοποίηση μεταξύ εταίρων στην 
επίτευξη επιπρόσθετων ειδικών στόχων 
έρευνας.
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Αιτιολόγηση

Το 7ΠΠ εισάγει ορισμένα μέσα όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, οι τεχνολογικές 
πλατφόρμες, οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, τα μεγάλης κλίμακας συνεργατικά 
ερευνητικά έργα, τα μεγάλα εθνικά ερευνητικά προγράμματα που συντονίζονται από τον 
μηχανισμό ERA-Net, οι μεγάλες υποδομές, οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ και το πρόγραμμα 
Ευρατόμ και τα αποτελέσματά τους μπορεί να υποστούν βλάβη από τον κατακερματισμό, την 
αλληλεπικάλυψη και την έλλειψη ενοποίησης. Δεν είναι σαφές ποια θα είναι η αλληλεπίδραση 
αυτών των χωριστών προγραμμάτων. Πέραν τούτου, δεν είναι σαφές πώς θα εξασφαλισθεί η 
ενοποίηση των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Μια πιθανή λύση 
είναι να επεκταθεί ο ρόλος των Δικτύων Αριστείας ώστε να αποκτήσουν περισσότερα 
καθήκοντα συντονισμού και ενοποίησης. 

Τροπολογία 112
Παράρτημα III, σημείο α, στοιχείο 4

Χρηματοδοτική υποστήριξη έργων 
διεξαγόμενων από μεμονωμένες 
ερευνητικές ομάδες. Ο συγκεκριμένος 
μηχανισμός θα χρησιμοποιείται κυρίως για 
την υποστήριξη έργων έρευνας αιχμής που 
αναλαμβάνονται κατ' έμπνευση ερευνητών 
και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Χρηματοδοτική υποστήριξη έργων 
διεξαγόμενων από μεμονωμένες 
ερευνητικές ομάδες. Ο συγκεκριμένος 
μηχανισμός θα χρησιμοποιείται κυρίως για 
την υποστήριξη έργων έρευνας αιχμής που 
αναλαμβάνονται κατ' έμπνευση ερευνητών 
και χρηματοδοτούνται μέσω μεταφερτών 
επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Αιτιολόγηση

Οι συμφωνίες για επιχορηγήσει υπογράφονται μεταξύ της Επιτροπής και άλλης νομικής 
οντότητας. Πάντως, εάν ο υπεύθυνος ερευνητής μεταφερθεί σε άλλον ερευνητικό οργανισμό η 
επιχορήγηση πρέπει να μεταφέρεται μαζί του.

Τροπολογία 113
Παράρτημα III, σημείο α, στοιχείο 6

Χρηματοδοτική υποστήριξη έργων 
έρευνας διεξαγόμενης κατά το πλείστον 
από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή 
άλλες νομικές οντότητες, προς όφελος 
συγκεκριμένων ομάδων, και ιδίως ΜΜΕ ή 
ενώσεων ΜΜΕ. 

Χρηματοδοτική υποστήριξη έργων 
έρευνας διεξαγόμενης κατά το πλείστον 
από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή 
άλλες νομικές οντότητες, προς όφελος 
συγκεκριμένων ομάδων, και ιδίως ΜΜΕ ή 
ενώσεων ΜΜΕ. Θα καταβληθούν 
προσπάθειες για να κινητοποιηθεί 
επιπρόσθετη χρηματοδότηση από την 
Ομάδα ΕΤΕ.
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Αιτιολόγηση

Μια τεχνολογική επιχείρηση προτού μπορέσει να προσελκύσει κεφάλαια εκκίνησης, πρέπει να 
επιτύχει ένα πιο δύσκολο έργο, το έργο της εξασφάλισης κεφαλαίων για το στάδιο προ της 
εκκίνησης. Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν στο να αποδείξουν στους επενδυτές ότι η νέα τεχνολογία έχει ορισμένο επίπεδο 
εμπορικής και τεχνικής βιωσιμότητας. Αυτές οι δραστηριότητες συχνά περιλαμβάνουν: α) 
διεξαγωγή μελέτης της αγοράς, β) δημιουργία αρχικού υποδείγματος εργασίας και γ) άλλες 
δραστηριότητες όπως: χρήση συμβούλων, αρχικό κόστος ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, 
βοήθεια στον τομέα των επιδοτήσεων και της αναζήτησης επενδυτών.   Τα κεφάλαια για το 
στάδιο προ της εκκίνησης έχουν ζωτική σημασία, χρειάζονται χρόνο για να συγκεντρωθούν και 
είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τα κεφάλαια εκκίνησης.

Τροπολογία 114
Παράρτημα III, σημείο β, παράγραφος 1, υποσημείωση 25

25. Ή αποφάσεων του Συμβουλίου, 
εκδιδόμενων κατόπιν διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η δράση στήριξης πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο διαδικασίας συναπόφασης.

Τροπολογία 115
Παράρτημα III, σημείο β, στοιχείο 2

Χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας στην εφαρμογή κοινών 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών για την 
επίτευξη στόχων οι οποίοι δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν με τους 
μηχανισμούς χρηματοδότησης που 
προβλέπονται στο σημείο 1 ανωτέρω. Οι 
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες θα 
κινητοποιούν συνδυασμό 
χρηματοδοτήσεων διαφορετικού 
χαρακτήρα και προερχόμενων από 
διαφορετικές πηγές, ιδιωτικές και 
δημόσιες, ευρωπαϊκές και εθνικές. Οι 
χρηματοδοτήσεις αυτές μπορεί να 
λαμβάνουν διάφορες μορφές και να 
διατίθενται ή να κινητοποιούνται μέσω
διαφόρων μηχανισμών: χρηματοδοτική 
υποστήριξη από το πρόγραμμα πλαίσιο, 

Χρηματοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας στην εφαρμογή κοινών 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών για την 
επίτευξη στόχων οι οποίοι δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν με τους 
μηχανισμούς χρηματοδότησης που 
προβλέπονται στο σημείο 1 ανωτέρω. Οι 
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες θα 
κινητοποιούν συνδυασμό 
χρηματοδοτήσεων διαφορετικού 
χαρακτήρα και προερχόμενων από 
διαφορετικές πηγές, ιδιωτικές και 
δημόσιες, ευρωπαϊκές και εθνικές. Οι 
χρηματοδοτήσεις αυτές μπορεί να 
λαμβάνουν διάφορες μορφές και να 
διατίθενται ή να κινητοποιούνται μέσω 
διαφόρων μηχανισμών: χρηματοδοτική 
υποστήριξη από το πρόγραμμα πλαίσιο, 
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δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, χρηματοδότηση κεφαλαίου 
επιχειρηματικού κινδύνου. Οι κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες δύναται να 
εγκρίνονται και να εφαρμόζονται βάσει 
του άρθρου 171 της συνθήκης (αυτό 
συνεπάγεται ενδεχομένως τη σύσταση 
κοινών επιχειρήσεων) ή μέσω των 
αποφάσεων θέσπισης των ειδικών 
προγραμμάτων. Η χορήγηση 
χρηματοδοτικής υποστήριξης εκ μέρους 
της Κοινότητας θα υπόκειται στον όρο 
προγενέστερης κατάρτισης γενικού 
σχεδίου χρηματοοικονομικής μηχανικής, 
βασιζόμενου σε επίσημες δεσμεύσεις όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών. 

δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, χρηματοδότηση κεφαλαίου 
επιχειρηματικού κινδύνου. Οι κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες δύναται να 
εγκρίνονται και να εφαρμόζονται βάσει 
του άρθρου 171 της συνθήκης (αυτό 
συνεπάγεται ενδεχομένως τη σύσταση 
κοινών επιχειρήσεων) ή μέσω των 
αποφάσεων θέσπισης των ειδικών 
προγραμμάτων. Η χορήγηση 
χρηματοδοτικής υποστήριξης εκ μέρους 
της Κοινότητας θα υπόκειται στον όρο 
προγενέστερης κατάρτισης γενικού 
σχεδίου χρηματοοικονομικής μηχανικής, 
βασιζόμενου σε επίσημες δεσμεύσεις όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών. Οι κανόνες 
συμμετοχής θα περιλαμβάνουν ειδικά 
μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι όσον 
αφορά την εκτέλεση κοινών τεχνολογικών 
πρωτοβουλιών, η πρόσβαση και 
συμμετοχή των ΜΜΕ και των μικρών 
ομάδων έρευνας, περιλαμβανομένης της 
δέουσας συμμετοχής τους στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται. Αυτή η 
πτυχή των κοινών τεχνολογικών 
πρωτοβουλιών πρέπει να αποτελέσει 
στοιχείο της περιοδικής αποτίμησής τους 
μετά την κατάρτισή τους.

Τροπολογία 116
Παράρτημα III, σημείο β, παράγραφος 4α (νέα)

Η Κοινότητα θα υποστηρίξει 
δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας 
και θα συμβάλει στη δημιουργία γέφυρας 
μεταξύ της έρευνας και της μεταφοράς 
της στην αγορά προβλέποντας 
χρηματοδότηση προς το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) για να 
διαχειρισθεί ένα "Μέσο Μεταφοράς 
Τεχνολογίας". 
Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που θα 
θεσπισθούν από τον κανονισμό που θα 
εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 167 της 
Συνθήκης και σύμφωνα με αυτές καθώς 
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και σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου που θεσπίζουν τα ειδικά 
προγράμματα, το μέσο θα χρηματοδοτεί 
δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας 
από πανεπιστήμια, κέντρα ερευνών ή 
άλλες νομικές οντότητες που ασκούν 
δράση στον τομέα της μεταφοράς 
τεχνολογίας.

Αιτιολόγηση

Ο χώρος της μεταφοράς τεχνολογίας στην Ευρώπη πάσχει από ορισμένες διαρθρωτικές 
αδυναμίες που εντοπίσθηκαν με διάφορες μελέτες (π.χ. Techology transfer accelerator study 
από την ΓΔ ΕΤΑ, ομάδα εργασίας για τη βιοτεχνολογία της ΕΕ προεδρία του ΗΒ). Για να 
αντιμετωπισθεί αυτή η παράλειψη, έχει σημασία να αναπτυχθεί ένα ειδικό μέσο που θα 
μπορούσε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία έργων από πανεπιστήμια ή 
κέντρα ερευνών και να τα οδηγεί στο στάδιο της ανάπτυξης όπου τα επιχειρηματικά κεφάλαια 
υα μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο.

Μέχρι σήμερα κανένα κοινοτικό μέσο δεν εξετάζει αυτό το ιδιαίτερο κενό που έχει σημασία για 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την κυκλοφορία στην αγορά των 
αποτελεσμάτων της έρευνας. Έχοντας υπόψη τη σοβαρότητα αυτού του κενού, το μέσο 
μεταφοράς τεχνολογίας θα μπορούσε να εφαρμόζεται μέσω του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου και να λειτουργεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων που θα μπορούσε 
να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία και του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η Ευρώπη αξίζει περισσότερα

Η Διάσκεψη Κορυφής της Λισσαβόνας σηματοδότησε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) ενσωματώνοντας τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε όλη
την Ευρώπη, ενώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης συμφωνήθηκε 
να αυξηθούν οι συνολικές δαπάνες για Ε&Α στην Ένωση με στόχο να προσεγγίσουν το 3% 
του ΑΕΠ έως το 2010, με τα 2/3 των νέων αυτών επενδύσεων να προέρχονται από τον 
ιδιωτικό τομέα. 
Στην έκθεσή της σχετικά με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου υπό
την προεδρία του κ. Wim Kok1 εντόπισε την ανάπτυξη μιας βασιζόμενης στη γνώση 
κοινωνίας ως έναν από τους 5 κορυφαίους τομείς πολιτικής. Συνιστώνται οι ακόλουθες
ενέργειες: “καθορισμός ενός χώρου έρευνας και καινοτομίας, ώθηση των δαπανών για Ε&Α 
στο 3% του ΑΕΠ καθιστώντας την Ευρώπη ελκυστικότερη για τους καλύτερους εγκεφάλους 
της και προώθηση των νέων τεχνολογιών ”.
Στο ψήφισμά του σχετικά με την Επιστήμη και την Τεχνολογία – Κατευθυντήριες Γραμμές
για τη μελλοντική πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την υποστήριξη της έρευνας (Έκθεση 
Locatelli)2, το ΕΚ συμφώνησε με την ανακοίνωση της Επιτροπής επί του ιδίου θέματος3, 
σύμφωνα με την οποία προκειμένου να οι στόχοι αυτοί, ο προϋπολογισμός του 7ου

προγράμματος πλαισίου πρέπει να διπλασιασθεί. Ευθυγραμμιζόμενη με  τη στρατηγική αυτή
η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για το FP (πρόγραμμα Πλαίσιο)7 με το συνολικό ποσόν της 
κοινοτικής οικονομικής συμμετοχής να ανέρχεται σε 72.7 δις.€. Ο προτεινόμενος
προϋπολογισμός υποστηρίχθηκε θερμά από το ΕΚ στο ψήφισμά του σχετικά με τις Πολιτικές 
Προκλήσεις και τα Μέσα του Προϋπολογισμού της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 (έκθεση 
Boege)4.

Στην έκθεση Locatelli, πέραν των θεμάτων προϋπολογισμού, παρατίθενται ορισμένες
κορυφαίες προτεραιότητες που παραμένουν πρωταρχικής σημασίας για το ΕΚ. Η πρόταση
της Επιτροπής για FP7 ανταποκρίνεται στις περισσότερες εκ των συστάσεων αυτών και 
στόχων. Το Κοινοβούλιο αποδέχεται ως εκ τούτου σε μεγάλο βαθμό το 7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο.

Είναι ωστόσο σημαντικό να τονισθεί ότι μόνο διατηρώντας το αρχικό επίπεδο
χρηματοδότησης, όπως υποδεικνύουν η Επιτροπή και το ΕΚ, θα καταστεί δυνατόν να
διασφαλισθεί η υλοποίηση των παρακάτω στόχων. Οι οποιεσδήποτε περικοπές στον
προϋπολογισμό FP7 είναι εναντίον της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και έρχονται σε 
αντίθεση με τις δηλώσεις των ηγετών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα
σαφές όραμα και μια ισχυρή ηγεσία. Αναμένουμε να προκύψουν αμφότερα από τις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0077
3 COM(2004)0353 
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0224
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Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στη βασική έρευνα και την υποστήριξη των
δραστηριοτήτων της «καθοδηγουμένων από τον ερευνητή», οι οποίες θα επιλέγονται με 
μοναδικό κριτήριο την επιστημονική υπεροχή. Τούτο θα αποδώσει στη βασική έρευνα μια
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ωθώντας τη δημιουργικότητα στο υψηλότερο επίπεδο μέσω 
του ανταγωνισμού σε όλη την Ευρώπη. Στον τομέα αυτό, η ερευνητική διαδικασία είναι
συχνά μακρά και πολύπλοκη και ως εκ τούτου μόνο μια καίρια και μαζική χρηματοδότηση 
μπορεί να οδηγήσει στην τελική επιτυχία.

Η ανανεωμένη επίσης έμφαση που δίδεται στο πρόγραμμα "People", που υποστηρίζει την
κατάρτιση και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών (σε όλα τα επίπεδα) 
θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη από το ΕΚ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται στην
Ευρώπη έλλειψη 700 000 τουλάχιστον ερευνητών, εάν επιθυμούμε να επιτευχθεί ο 
επενδυτικός στόχος του 3% σε Ε&Α έως το 2010, απαιτείται υψηλός βαθμός υποστήριξης 
στους νέους ερευνητές. 

Πέραν των νέων αυτών μέτρων, θα έπρεπε να διατηρηθεί υψηλός βαθμός συνέχειας με το
FP6 στις συγκεκριμένες δραστηριότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
ιδιαίτερα την έρευνα για τις ΜΜΕ και τις ενώσεις ΜΜΕ στο σύνολο του τομέα της 
επιστήμης και της τεχνολογίας. 

Σύμφωνα με τις συστάσεις που περιέχει η έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού
Επιπέδου υπό την προεδρία του καθηγητή Ramon Marimon1, το πρόγραμμα "Συνεργασία” 
δείχνει υψηλό βαθμό συνέχειας με το FP6 στις θεματικές προτεραιότητες και καθιερώνονται 
μια σειρά σημαντικών νέων μέσων και διορθωτικά μέτρα. Το ΕΚ πιστεύει ότι θα έπρεπε να
διατηρηθεί ο κατάλληλος προϋπολογισμός σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από το
πρόγραμμα αυτό προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ερευνητική προσπάθεια και να εδραιωθεί 
σε επίπεδο ΕΕ. Τούτο είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της ποιότητας ζωής στην
ΕΕ, καθώς και για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση. Πρέπει
ωστόσο να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στους τομείς εκείνους όπου είναι ιδιαίτερα αναγκαίες
μακροπρόθεσμες ερευνητικές δραστηριότητες και ως εκ τούτου είναι ουσιώδους σημασίας η 
υποστήριξη από το δημόσιο τομέα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε περικοπές στον
προϋπολογισμό για τους ευαίσθητους αυτούς τομείς όπως η υγεία (λαμβάνοντας υπόψη τη
γήρανση του πληθυσμού και τις διάφορες επικίνδυνες ασθένειες που εμφανίζονται), η 
ενέργεια (λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα των ενεργειακών προβλημάτων) ή 
το περιβάλλον (προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις που απορρέουν από τη 
μεταβολή του κλίματος).

Στόχοι FP7

1. Ενίσχυση της συνεργασίας σε πλαίσιο ΕΧΕ, περιλαμβανομένης της συνεργασίας στον
τομέα της βασικής έρευνας που θα ενεργήσει ως μοχλός για την αύξηση των εθνικών
προϋπολογισμών για την έρευνα βελτιώνοντας τις συνθήκες για τους ερευνητές.

2. Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη του ΕΧΕ σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, ανάπτυξη νέας
ευρείας υποδομής με τη βέλτιστη χρήση του υπάρχοντος δυναμικού φέρνοντας πλησιέστερα
τους επιστήμονες από τις πλέον ανεπτυγμένες περιφέρεις με εκείνους από τις περιφέρειες 

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/
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σύγκλισης και διερευνώντας τη δυνατότητα χρήσης των Διαρθρωτικών Ταμείων για την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων Ε&Α στον ΕΧΕ.

3. Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας ανθρωπίνων πόρων, παροχή κινήτρων προκειμένου να
καταστεί ελκυστική η σταδιοδρομία του ερευνητή για τους νέους και διευκόλυνση της
συμμετοχής τους στο FP7, αύξηση της κινητικότητας εντός ΕΧΕ και αύξηση της 
ελκυστικότητας της Ευρώπης για τους νέους ερευνητές με ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσβαση 
των γυναικών και τη σταδιοδρομία στον ερευνητικό τομέα.

4. Γεφύρωμα του κενού μεταξύ έρευνας και καινοτομίας με την παροχή κινήτρων για
ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς κρίσιμους για την ανταγωνιστικότητα, προωθώντας την 
εταιρική σχέση δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και παρέχοντας κίνητρα για τη συμμετοχή των 
ΜΜΕ στις κοινοτικές δραστηριότητες Ε&Α.

5. Δημιουργία του Τριγώνου Γνώσης υποστηρίζοντας τους στόχους της Ημερήσιας Διάταξης
της Λισσαβόνας με χρηματοδοτούμενες από την Κοινότητα ερευνητικές δραστηριότητες 
έχοντας ως επίκεντρο την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας που θα 
βασίζονται στη γνώση. 

6. Καθιέρωση απλούστερων και διαφανών διοικητικών διαδικασιών προκειμένου να
διευκολύνεται η συμμετοχή στο FP7.

Μέσα FP7 – ενίσχυση του ΕΧΕ

Η ανάπτυξη ενός ΕΧΕ υποστηρίζεται από το κατά διαφόρους τρόπους. Όλες αυτές οι
προσπάθειες πρέπει να αποτελούν συνέχεια των επιτευγμάτων του FP6 ενισχύοντας την 
υλοποίηση του ΕΧΕ. Προκειμένου να μειωθούν ο κατακερματισμός και οι επικαλύψεις, 
καθώς και για να επιτευχθεί σημαντικός βαθμός ενσωμάτωσης με τις εθνικές και
περιφερειακές ενέργειες, πρέπει να επεκταθεί ο ρόλος των Δικτύων Υπεροχής. Σημαντικός
ρόλος για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων Ε&Α ανά την Ευρώπη θα έπρεπε να 
αποδοθεί στα Δίκτυα ΕΧΕ, καθώς και στο EUREKA.

Βασική έρευνα – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ)

Κρίσιμης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη είναι η καθιέρωση του ΕΣΕ που θα
υποστηρίζει τη βασική έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση την επιστημονική υπεροχή, 
αποδίδοντας μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στον πανευρωπαϊκό ανταγωνισμό και την 
επιστημονική υπεροχή στο υψηλότερο επίπεδο. Το ΕΣΕ θα έπρεπε να χρηματοδοτείται
επαρκώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο όσον αφορά τις 
δραστηριότητές του. Θα υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα που θα επιλέγονται με
γνώμονα την επιστημονική τους αξία και βάσει επικαίρων θεμάτων επιλεγμένων από τους 
ίδιους τους επιστήμονες βάσει μιας συνολικής προσέγγισης. Το ενιαίο σύστημα υποτροφιών
θα καθιερωθεί εις τρόπον ώστε να δέχεται τόσο μεμονωμένες ομάδες όσο και συνδυασμούς 
ομάδων.

Καθοδηγούμενη από τη βιομηχανία έρευνα – Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες
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Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της
παγκοσμιοποίησης, η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα υποστηρίζεται από μια ευρεία ποικιλία 
προγραμμάτων έρευνας και επίδειξης που θα κυμαίνονται από τα μικρής κλίμακας 
Συνεργατικά Προγράμματα (ΣΠ) έως τις ευρείας κλίμακας Κοινές Τεχνολογικές 
Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ). Οι τελευταίες θα επωφελούνται από τη μακροπρόθεσμη εταιρική
σχέση δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και θα είναι ο καρπός των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών
Φορέων (ΕΤΦ) οι οποίοι αποτελούν σημαντικό μέσον που συνενώνει το σύνολο των 
ενδιαφερομένων (ερευνητικά ιδρύματα, βιομηχανία και ΜΜΕ, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και πολιτικοί παράγοντες) από όλη την Ευρώπη. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι ΕΤΦ θα
συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του ΕΧΕ αναπτύσσοντας ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την 
αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης πρόκλησης και δημιουργώντας μια συνεπή στρατηγική για 
την ευόδωση του οράματος αυτού. Θα έπρεπε επίσης να ενσωματώνουν τις εθνικές και
περιφερειακές στρατηγικές, ιδίως εκείνες που αναπτύσσονται από τους εθνικούς 
τεχνολογικούς φορείς και τις περιφερειακές ομάδες. 

Ο ειδικός ρόλος των ΜΜΕ θα έπρεπε να υπογραμμισθεί με την άμεση και έντονη συμμετοχή
τους σε ΣΠ και ΚΤΠ, καθώς και με ειδικά μέτρα υποστήριξης που θα προβλέπουν «ειδικά 
ερευνητικά βραβεία» για τις ΜΜΕ και προγράμματα που θα παρέχουν οικονομικά μέσα στις 
ΜΜΕ ή τις ενώσεις ΜΜΕ προκειμένου να διατυπώσουν προτάσεις για το Πρόγραμμα 
Πλαίσιο. 

Ανθρώπινο δυναμικό

Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων εξασφαλίζοντας την ελαστική τους κινητικότητα υπό
μορφήν «μαζικού φαινομένου» μεταξύ των επιστημόνων, διευκολύνοντας την επιστημονική
σταδιοδρομία των νέων ερευνητών, αναπτύσσοντας τη θέση των γυναικών στον
επιστημονικό κόσμο και ανοίγοντας την Ευρώπη στη διεθνή συνεργασία αποτελεί έναν από
τους κυρίους στόχους του προγράμματος “People”. Θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά μέτρα
προκειμένου να προσελκυσθούν και να παραμείνουν στην Ευρώπη ερευνητές παγκόσμιας 
κλάσης. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα έπρεπε να αποδοθεί στη γενική πορεία των φύλων, π.χ. να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη θέματα σχετικά με την άδεια μητρότητας και τη φροντίδα των παιδιών. Η
ανάπτυξη της ισότητας ευκαιριών για τους άνδρες και τις γυναίκες στον επιστημονικό τομέα 
θα επιτρέψει την απελευθέρωση σημαντικού ανθρωπίνου δυναμικού στον ερευνητικό τομέα. 

Ειδικά μέτρα  για την προώθηση της συμμετοχής νέων ερευνητών και την ενθάρρυνσή τους
να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στην Ευρώπη έχουν καθιερωθεί στο πλαίσιο
όλων των ενεργειών του FP7. Π.χ., στο πλαίσιο των «Ιδεών», έχουν καθιερωθεί ειδικές 
εκκλήσεις για νέους ερευνητές με τις αποκαλούμενες υποτροφίες για αριστούχους νέους της 
κατηγορίας αυτής. Στο πλαίσιο του “People” προτείνεται η καθιέρωση «Δικτύων
αδελφοποίησης» που προβλέπουν τη στενότερη ενσωμάτωση λίγων εταίρων με ειδική 
προσφορά για τους ερευνητές σε πρώιμο στάδιο. Επιπλέον, παρέχονται διάφοροι τύποι
υποτροφιών επανένταξης για νέους ερευνητές.

Υποδομή
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Για την ανάπτυξη του ΕΧΕ είναι ζωτικής σημασίας η αύξηση της διαθεσιμότητας, 
συντονισμού και πρόσβασης στις κορυφαίου επιπέδου ευρωπαϊκές επιστημονικές και
τεχνολογικές υποδομές. Η ανάπτυξη νέων υποδομών θα συντονίζεται εκ του σύνεγγυς με τα
Διαρθρωτικά Ταμεία και τα άλλα διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο δημοσιονομικά 
μέσα. Επί παραδείγματι, οι «Ικανότητες» είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη
ευρείας υποδομής σε εθνικό επίπεδο, υποστηριζόμενες ιδιαίτερα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα και τη δικτύωση σε πλαίσιο ΕΧΕ.

Περιφέρειες Γνώσης

Κάποιες ενέργειες θα διευκολύνουν τη δημιουργία των Περιφερειών Γνώσης και
Καινοτομίας (διερευνώντας το σύνολο του τριγώνου εκπαίδευση - έρευνα - καινοτομία) 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ΕΧΕ. Τούτο θα περιλαμβάνει τον καθοδηγητικό ρόλο των
περιφερειών με υψηλό δείκτη ανάπτυξης έναντι των λιγότερο ανεπτυγμένων, καθώς και την 
άμεση υποστήριξη στις ανερχόμενες περιφέρειες στον τομέα της Γνώσης και της 
Καινοτομίας. Θα καταβληθεί προσπάθεια να ληφθούν μέτρα που θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ΜΜΕ στην τεχνολογική καινοτομία.

Ερευνητικό δυναμικό

Η πλήρης υλοποίηση του ΕΧΕ στη διευρυμένη Ένωση είναι λίαν σημαντική. Είναι αναγκαίο
να υποστηριχθούν τα υφιστάμενα και ανερχόμενα κέντρα υψηλών δυνατοτήτων όπως τα
Κέντρα Υπεροχής και τα Κέντρα Μεταφοράς Γνώσης στις περιφέρειες σύγκλισης. Τα κέντρα
αυτά θα έπρεπε να επαναπροσανατολισθούν, να δικτυωθούν πλήρως και να ενσωματωθούν 
στον ΕΧΕ. Η μετατροπή τους θα έπρεπε επίσης να υποστηριχθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Τρίγωνο της Γνώσης

Η επιτυχής υλοποίηση του συνόλου των στόχων του FP7 απαιτεί τη βιώσιμη ανάπτυξη
εξαιρετικών ανθρωπίνων πόρων, της βασικής έρευνας και νέων τεχνολογιών που οδηγούν
στην εμπορία και συμβάλλουν στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας. Χρειάζεται ως εκ τούτου να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο Τρίγωνο της
Γνώσης (εκπαίδευση - έρευνα - καινοτομία).Βασικός παράγοντας επιτυχίας θα είναι η 
βιώσιμη ανάπτυξη όλων των στοιχείων του τριγώνου αυτού, καθώς και η σε βάθος 
ενσωμάτωση και δικτύωσή τους διαδραστικά. 

Εκπαίδευση - έρευνα

Η ενίσχυση του ρόλου των πανεπιστημίων στον τομέα της έρευνας είναι αναγκαία εάν
επιθυμούμε να προωθηθεί μεταξύ των σπουδαστών η ερευνητική σταδιοδρομία. Οι νέοι
ερευνητές αποτελούν μια από τις σημαντικότερες πτυχές του FP7. Η εκπαίδευση αποτελεί
κυρίως θέμα εθνικής πολιτικής, θα έπρεπε όμως να θεσπισθούν κάποια μέτρα που θα
συνδέουν το FP7 με τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα στην ανώτερη βαθμίδα 
της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης εις τρόπον ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη ερευνητική 
σταδιοδρομία των νέων. 

Έρευνα - καινοτομία
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Ό συνεκτικός ιστός μεταξύ έρευνας και καινοτομίας θα έπρεπε να διατηρηθεί μεταξύ άλλων
και χάρις τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες και τους Ευρωπαϊκούς Τεχνολογικούς
Φορείς. Οι φορείς αυτοί μπορούν να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων
του FP7 στο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) προκειμένου 
να διευκολύνεται μια διαρκής υποστήριξη, σε όλα τα στάδια, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
από την έρευνα, από την επίδειξη μέχρι τη διοχέτευση στο εμπόριο. Προβλέπονται πιο
μακροπρόθεσμα προγράμματα συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που κυμαίνονται από τα
ακαδημαϊκά ιδρύματα έως τη βιομηχανία, ιδίως οι ΜΜΕ, στόχος των οποίων είναι να 
αυξηθούν οι κοινές γνώσεις με κοινές ερευνητικές δραστηριότητες υποστηριζόμενες από 
έμπειρους ερευνητές και με τη συμμετοχή προσωπικού από αμφότερους τους τομείς. Θα
έπρεπε να ληφθούν εκτεταμένα μέτρα που θα υποστηρίζουν τη χορήγηση υποτροφιών σε
ερευνητές οι οποίοι απασχολούνται στη βιομηχανία και τις βιομηχανικές ερευνητικές 
δραστηριότητες.

Ο πολυσχιδής χαρακτήρας της έρευνας θα έπρεπε να υποστηριχθεί θερμά δεδομένου ότι
αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη καίριων τομέων όπως η βιοτεχνολογία και η 
νανοτεχνολογία. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλισθεί το οικονομικό αντίκρισμα των
αποτελεσμάτων της έρευνας, θα έπρεπε να προστατεύεται κατά τον δέοντα τρόπο η 
πνευματική ιδιοκτησία. Πρόκειται για ένα καίριο θέμα, ιδίως σε έναν τόσο σημαντικό και
δυναμικό τομέα όπως ο ICT, όπου επιπροσθέτως, σε συνδυασμό με άλλα πρότυπα, .ένα 
ανοικτό αναπτυξιακό πρότυπο αποδεικνύει τη χρησιμότητά του ως βάση για καινοτομία 
αυξάνοντας τη συνεργασία και τη διάδοση της γνώσης. 

Προοπτικές της μελλοντικής πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία

Το FP6 ήταν προσανατολισμένο στην ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Πολλές
επιτυχείς πρωτοβουλίες άρχισαν και αναπτύχθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 
Σήμερα, το FP7 θα ενισχύσει τον ΕΧΕ με την καθιέρωση νέων μέσων και την ολοκλήρωση 
των παλαιών. Η δημιουργία ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας που προτείνεται 
με το FP7 θα υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τη βασική έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Παρόμοιος ίσως τρόπος θα μπορούσε να επιλεγεί για την ενίσχυση της εφαρμοσμένης
έρευνας για την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας και Καινοτομίας ΕΧΕΚ) που θα κατευθύνει τις προσπάθειές μας σε μια 
στενότερη ενσωμάτωση της έρευνας με την καινοτομία και τη μετατροπή της επιστημονικής 
γνώσης σε καινοτομία και εμπορικά προϊόντα. Η ιδέα αυτή προβλεπόταν από τη Στρατηγική
της Λισσαβόνας και την έκθεση Kok που πρότεινε τη δημιουργία στενών δεσμών μεταξύ 
έρευνας και καινοτομίας. Η λογική της απορρέει από την ανάγκη να ενσωματωθούν
περισσότεροι βιομηχανικοί πόροι και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου στη διαδικασία 
έρευνας και καινοτομίας και να αποκομισθούν από τις επενδύσεις αυτές συγκεκριμένα 
οικονομικά οφέλη. Για το λόγο αυτό είναι τόσο σημαντικός ο συντονισμός του FP7 με το
CIP. Είναι πρωταρχικής σημασίας να αναλυθεί εάν μια τέτοια δομή ως Ευρωπαϊκό Ίδρυμα
Τεχνολογίας (ΕΙΤ) θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη δημιουργία κάποιας συνέργιας 
μεταξύ των δύο αυτών προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, το EIT, ενεργώντας ως συνδετικός
κρίκος για τη μεταφορά τεχνολογίας θα δημιουργήσει νέες τεχνολογίες και την άμεση 
εφαρμογή τους δημιουργώντας άμεσα οφέλη, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις και 
επωάζοντας ιδέες προηγμένης τεχνολογίας. Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και
διαδίδοντας τη γνώση.
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Ασφαλώς τα Προγράμματα Πλαίσια για την έρευνα και την καινοτομία αυτά καθ’ εαυτά δεν
είναι δυνατόν να εγγυηθούν τη συνολική επιτυχία μιας τόσο ευρείας πολιτικής. Το να
καταστούν οι επενδύσεις σε Ε&Α ελκυστικές για τη βιομηχανία είναι απόλυτη ανάγκη που 
απαιτεί μεγαλύτερες προσπάθειες. Μια άρτια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή κοινή αγορά θα
μπορούσε να ενισχύσει τη μεταφορά τεχνολογίας, δημιουργώντας μια ευρεία αλληλεπίδραση 
μεταξύ βιομηχανίας και έρευνας.


