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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα διαρθρωτικά ταμεία είναι ένα από τα βασικά εργαλεία της ΕΕ για την υλοποίηση των 
συμφωνημένων στόχων πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, της καινοτομίας, της 
έρευνας, των τηλεπικοινωνιών και των ΜΜΕ, μέσω στρατηγικών οικονομικών επενδύσεων.
Η επιτροπή μας, ως εκ τούτου, ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την ορθή διαμόρφωση των 
στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή 2014–2020 
και συμμετέχει σε αυτή. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο συντονισμό των 
επενδύσεων που πραγματοποιούνται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων με άλλα κοινοτικά 
προγράμματα, συγκεκριμένα το Horizon 2020, τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ, καθώς και την 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συνεργιών μεταξύ των διαφόρων ταμείων.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει ορισμένες τροπολογίες με στόχο τον βέλτιστο 
προσδιορισμό των στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων, καθώς και τη βελτίωση του 
συντονισμού και την ορθή εκτέλεση του ταμείου. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Επιτροπή 
εστιάζει στην έρευνα και την καινοτομία, τις τεχνολογίες της πληροφορίας, τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και στην ενέργεια, αλλά εκτιμά ότι θα πρέπει να υπάρχει ο ενδεδειγμένος 
βαθμός ευελιξίας ως προς τις περιφέρειες, προκειμένου να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν 
ολοκληρωμένες πολιτικές ανάπτυξης που θα στρέφονται προς τη μεγέθυνση και την επίτευξη 
αριστείας σε όλους τους τομείς. Εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι τυχόν αλλαγές στα ποσοστά που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 επιτάσσουν περαιτέρω συζήτηση στο πλαίσιο της επιτροπής ITRE 
και ότι οι στόχοι θεματικής συγκέντρωσης θα πρέπει να εξετασθούν ως μέρος της πλήρους 
αναθεώρησης της συναφούς νομοθεσίας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να αυξηθούν οι 
συνέργιες μεταξύ του ΕΤΠΑ και άλλων 
κοινοτικών προγραμμάτων, η Επιτροπή 
θα πρέπει να δημιουργήσει, και να 
ενημερώνει τακτικά, έναν ηλεκτρονικό 
κατάλογο προτάσεων για κοινοτικά 
προγράμματα, όπως τα προγράμματα 
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Horizon 2020, η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και το 
πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ, τα 
οποία, μολονότι έχουν αξιολογηθεί θετικά, 
δεν διαθέτουν, ή διαθέτουν ανεπαρκή, 
κοινοτική χρηματοδότηση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσον 
οι σημαντικές για τα ίδια προτάσεις 
έργων του καταλόγου αυτού θα 
μπορούσαν να περιληφθούν στα 
επιχειρησιακά τους προγράμματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα αιτιολογική σκέψη αντικατοπτρίζει την πρόταση για την καθιέρωση σφραγίδας αριστείας 
για τα εξαιρετικά έργα ή προγράμματα επίδειξης ή δοκιμαστικά σχέδια τα οποία δεν έχουν 
χρηματοδοτηθεί ή δεν έχουν χρηματοδοτηθεί επαρκώς από ευρωπαϊκά κονδύλια και τα οποία 
θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. 
Ένα πρώτο βήμα θα ήταν ωστόσο, να υπάρχει η σχετική πληροφορία.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση, δημιουργώντας, με αυτό 
τον τρόπο, μια «κλίμακα αριστείας» που 
θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ 
περισσότερο και λιγότερο ανεπτυγμένων 
περιφερειών της Ένωσης και θα 
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συμβάλει στη στρατηγική της Ένωσης 
για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εισαγωγή της ιδέας για μια «κλίμακα αριστείας».

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης, κυρίως μέσω άμεσης 
ενίσχυσης επενδύσεων σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού με τη 
στήριξη της περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης και της έρευνας και 
καινοτομίας. Στα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνονται τα εξής:

δ) επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη 
ενδογενούς δυναμικού ικανότητας
έρευνας και καινοτομίας σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, με τη 
δημιουργία συσπειρώσεων. Στα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσδίδει σαφήνεια στο κείμενο και σαφέστερο προσανατολισμό προς την ΕΑΚ.



PE486.187v02-00 6/23 PA\898466EL.doc

EL

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε 
εξοπλισμό και υποδομές μικρής κλίμακας·

i) επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε 
εξοπλισμό και υποδομές έρευνας, 
περιλαμβανομένων των απαραίτητων 
υποδομών διευκόλυνσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται ο όρος «υποδομές διευκόλυνσης» προκειμένου να είναι δυνατές οι επενδύσεις σε 
ευρυζωνικές υποδομές στο πλαίσιο αυτής της θεματικής συγκέντρωσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) στήριξη και παροχή υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ·

ii) στήριξη και παροχή υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, για την 
ενίσχυση της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) στήριξη σε δημόσιους οργανισμούς 
έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις σε 
τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα σε 
επιχειρήσεις·

iii) στήριξη σε (δημόσιους, κατά
προτεραιότητα) οργανισμούς έρευνας και 
καινοτομίας και επενδύσεις σε τεχνολογία 
και εφαρμοσμένη έρευνα σε επιχειρήσεις·
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Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου τα μέτρα αυτά να 
καταστούν αποτελεσματικότερα θα 
πρέπει να καθιερωθούν δημόσιες 
συμβάσεις για την καινοτομία ή 
προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις. 

Or. it

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

Προκειμένου να μειωθούν οι εσωτερικές 
ανισότητες ως προς την ανάπτυξη, 
ενδέχεται να απαιτηθεί επίσης σε πιο 
αναπτυγμένες περιφέρειες να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενίσχυση υποδομών έρευνας και 
καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας και προαγωγή κέντρων 
ικανότητας, ιδίως των κέντρων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

α) ενίσχυση υποδομών έρευνας και 
καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας και προαγωγή της 
δημιουργίας, της αναβάθμισης και της 
λειτουργίας κέντρων ικανότητας, ιδίως των 
κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
περιλαμβανομένων των απαραίτητων 
υποδομών διευκόλυνσής τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται ο όρος «υποδομές διευκόλυνσης» προκειμένου να είναι δυνατές οι επενδύσεις σε 
ευρυζωνικές υποδομές.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων 
έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξης 
προϊόντων και υπηρεσιών, μεταφοράς 
τεχνολογίας, κοινωνικής καινοτομίας και 
εφαρμογών παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων 
έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξης 
προϊόντων και υπηρεσιών, μεταφοράς 
τεχνολογίας, τεχνοβλαστών, νεοσύστατων 
επιχειρήσεων, κοινωνικής καινοτομίας και 
εφαρμογών παροχής δημόσιων υπηρεσιών,
οικολογικής καινοτομίας, ενθάρρυνσης 
της ζήτησης, συνεργατικών έργων Ε&Κ,
δικτύων αριστείας, 
εθνικών/περιφερειακών ερευνητικών 
μονάδων και κέντρων τεχνολογίας, 
κέντρων υποδομής ειδικότητας και 
επιστημονικών πάρκων, πτυχιακών και 
μεταπτυχιακών σπουδών, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) ενίσχυση της ανάπτυξης ανθρώπινων 
ικανοτήτων υψηλής ειδίκευσης, 
περιλαμβανομένων της εκπαίδευσης και 
της κινητικότητας ερευνητών και των 
κέντρων αριστείας·

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) υποστήριξη κατάλληλων 
διασυνδέσεων και συνεργιών με το 
πρόγραμμα της ΕΕ Horizon 2020·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υποστήριξη τεχνολογικής και γ) υποστήριξη τεχνολογικής και 
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εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών 
γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής σε 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής 
και διασπορά των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής·

εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών 
γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής σε 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής 
και διασπορά των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής, μέσω της συνεργασίας με 
φορείς στον κόσμο της έρευνας και της 
εκπαίδευσης, της μεταφοράς τεχνολογίας, 
της εφαρμοσμένης έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και 
εγκαταστάσεων επίδειξης, προκειμένου 
να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να 
αναπτύξουν πιο καινοτόμα προϊόντα, 
διαδικασίες, μάρκετινγκ και υπηρεσίες 
και να διαφοροποιηθεί η 
εθνική/περιφερειακή οικονομία με 
δραστηριότητες υψηλού αναπτυξιακού 
δυναμικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων. 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) υποστήριξη της ανάπτυξης 
ικανοτήτων για την ταχεία οικονομική 
εκμετάλλευση νέων ιδεών προερχόμενων 
από την έρευνα και την καινοτομία (ΕΚ). 
Τούτο περιλαμβάνει υποστήριξη των 
συσπειρώσεων, εταιρικές σχέσεις 
συνεργασίας μεταξύ φορέων έρευνας, 
εκπαίδευσης και καινοτομίας, υποδομές 
για επιχειρήσεις Ε&Κ, προώθηση των 
υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε 
επιχειρήσεις Ε&Κ, μεταξύ άλλων στον 
τομέα των υπηρεσιών, δημιουργικούς 
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κόμβους, πολιτιστικές και δημιουργικές 
βιομηχανίες και κοινωνική καινοτομία, 
δοκιμαστικές δράσεις και δράσεις 
επίδειξης και τη δημιουργία μεγαλύτερης 
ζήτησης για καινοτόμα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων μέσω δημόσιων συβάσεων 
καινοτομίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων. 

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 2 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και 
της χρήσης και ποιότητάς τους:

(2) Σύμφωνα με τους στόχους του 
Ψηφιακού Θεματολογίου για την 
Ευρώπη, ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ 
και της χρήσης και ποιότητάς τους με:

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επέκταση της ανάπτυξης των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων·

α) επέκταση της ανάπτυξης των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων και υποστήριξη της 
έγκρισης μελλοντικών αναδυόμενων 
τεχνολογιών και ψηφιακού δικτύου 
οικονομίας και ανοικτών, οικονομικά 
προσιτών, βιώσιμων και ανθεκτικών στο 
μέλλον υποδομών πρόσβασης επόμενης 
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γενιάς σε τομείς που δεν εξυπηρετούνται 
ικανοποιητικά από τις ιδιωτικές 
επενδύσεις ή στους οποίους η αγορά δεν 
ανταποκρίνεται. 
Η έγκριση μοντέλων μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων θα πρέπει να συμβαδίζει με 
τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για 
τις ευρυζωνικές επενδύσεις και να τηρεί 
τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 
Θα πρέπει να ενισχύει την περιφερειακή 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, 
να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο 
ανταγωνισμού και να δημιουργεί 
συνθήκες ισοτιμίας για όλους τους 
παράγοντες της αγοράς·  Οι υποδομές 
που θα προκύψουν θα πρέπει να 
επιτρέπουν τον διαχωρισμό υπηρεσιών σε 
επίπεδο τελικού χρήστη, καθώς και τη 
διαφοροποίηση των υπηρεσιών και τη 
διατερματική διαλειτουργικότητα των 
δικτύων και την ανεξαρτησία των 
φορέων εκμετάλλευσης και παροχής 
υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων. 

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Εάν ο βασικός στόχος του Ψηφιακού 
Θεματολογίου για την Ευρώπη όσον 
αφορά την ευρυζωνικότητα δεν έχει 
επιτευχθεί έως το 2013, θα μπορούσε να 
επιτραπεί η υποστήριξη επενδύσεων για 
τη δορυφορική κάλυψη του 
εναπομένοντος πληθυσμού· 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η επενδυτική προτεραιότητα δεν περιλαμβάνεται ούτε στην πρόταση ούτε στο έγγραφο εργασίας 
του προσωπικού αλλά συνάδει, ωστόσο, με το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη. 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη και
ηλεκτρονική υγεία·

γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ που 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
μελλοντικών προκλήσεων της κοινωνίας 
και ευκαιριών όπως  ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική υγεία, δημογραφική 
γήρανση, μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, αποτελεσματική 
χρήση των πόρων, εκπαίδευση, 
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικός 
πολιτισμός, ενεργειακή απόδοση, 
ολοκληρωμένες λύσεις ΤΠΕ για τις 
«έξυπνες πόλεις», ενημέρωση και
αυτόνομη δράση των καταναλωτών και 
εφαρμογές ηλεκτρονικής κυβέρνησης με 
στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, τον 
εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων 
και την πρόσβαση των πολιτών στις 
υπηρεσίες αυτές, περιλαμβανομένων των 
περιθωριοποιημένων ομάδων και των 
ατόμων με αναπηρία·  

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων. 
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) προαγωγή της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης στον τομέα της χρήσης ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών·

α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και
αποτελεσμάτων ερευνών και ενίσχυση της 
δημιουργίας νέων εταιρειών, 
περιλαμβανομένων εκκολαπτηρίων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων με την 
παροχή των απαιτούμενων υποδομών 
διευκόλυνσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται ο όρος «υποδομές διευκόλυνσης» προκειμένου να είναι δυνατές οι επενδύσεις σε 
ευρυζωνικές υποδομές.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως για τη 

β) ανάπτυξη και εφαρμογή νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ,
περιλαμβανομένων νέων αλυσίδων αξίας 
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διεθνοποίηση· και οργάνωσης μάρκετινγκ, ιδίως για τη 
διεθνοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
περιλαμβανομένων της πρόβλεψης 
κεφαλαίου εκκίνησης, εγγυήσεων, 
δανείων και ενδιάμεσης χρηματοδότησης 
και αρχικού ιδίου κεφαλαίου μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων και ενίσχυση για 
την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων. 

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) προώθηση της εμπορικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και των 
αποτελεσμάτων ερευνών και δημιουργία 
επιχειρήσεων υψηλού επιπέδου γνώσεων 
μέσω παρεμβάσεων διαμορφωμένων 
ανάλογα με τις ανάγκες των ΜΜΕ στα 
διάφορα στάδια ανάπτυξης και καθόλη 
την αλυσίδα αξίας της καινοτομίας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων. 

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 3 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) προαγωγή των υπηρεσιών παροχής 
συμβουλών στις επιχειρήσεις, ιδίως στους 
τομείς της έναρξης λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, της μεταβίβασης 
επιχειρήσεων, της πρόσβασης σε νέες 
αγορές, της επιχειρηματικής στρατηγικής 
και παρακολούθησης, της μεταφοράς 
τεχνολογίας και της πρόβλεψης καθώς 
και της προσανατολισμένης στο χρήστη 
και βασιζόμενης στον σχεδιασμό 
καινοτομίας, ενίσχυση της ικανότητας 
διαχείρισης και ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης και της χρήσης υπηρεσιών 
αυτού του είδους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων. 

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 3 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βδ) υποστήριξη της ανάπτυξης 
διαδικτυακών εργαλείων για την παροχή 
στοχευμένης ενημέρωσης και τη 
διευκόλυνση των ρυθμιστικών 
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διαδικασιών για τις ΜΜΕ, ιδίως στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων, της 
νομοθεσίας για την απασχόληση, της 
κοινωνικής ασφάλισης, της φορολόγησης 
και της τυποποίησης· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων. 

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 3 – στοιχείο β ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βε) ανάπτυξη ΜΜΕ σε αναδυόμενους 
τομείς που συνδέονται με ευρωπαϊκές και 
περιφερειακές προκλήσεις, όπως οι 
δημιουργικές και πολιτιστικές 
βιομηχανίες, οι νέες μορφές τουρισμού, οι 
καινοτόμες υπηρεσίες που 
ανταποκρίνονται σε νέες μορφές ζήτησης 
της κοινωνίας ή προϊόντα και υπηρεσίες  
που σχετίζονται με τη δημογραφική 
γήρανση, τη φροντίδα και την υγεία, οι 
οικολογικές καινοτομίες, η οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και η αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση των πόρων, 
περιλαμβανομένου του συντονισμού με 
δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να 
επιταχυνθεί η υιοθέτηση από την αγορά 
καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων αυτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
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προτεραιοτήτων. 

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 3 – στοιχείο β στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βστ) υποστήριξη για τη δημιουργία και 
την αύξηση της ικανότητας ανάπτυξης 
υπηρεσιών και προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στις δημόσιες υποδομές και στον τομέα 
της στέγασης·

γ) στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της 
ευρύτερης χρήσης της Σύμβασης 
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ιδίως στις 
δημόσιες υποδομές και στη ριζική 
ανακαίνιση του τομέα της στέγασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων. 

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 –σημείο 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προαγωγή στρατηγικών χαμηλών ε) προαγωγή στρατηγικών και 
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εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· παρεμβάσεων χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
δημόσιου φωτισμού και των έξυπνων 
δικτύων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων. 

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) προαγωγή καινοτόμων συστημάτων, 
ιδίως συστημάτων θέρμανσης και 
ηλεκτροδότησης μικρής κλίμακας· 

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 4 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) ενεργειακή απόδοση και θέρμανση 
και ψύξη των δημόσιων κτιρίων από 
ανανεώσιμες πηγές, ιδίως επίδειξη 
κτιρίων με μηδενικές εκπομπές και 
θετικό ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και 
ριζική ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων 
πέραν των βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων. 

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 4 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εγ) ένταξη καινοτόμων τεχνολογιών για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 
ιδίως των τεχνολογιών που αναφέρονται 
στο ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών και στον 
ενεργειακό χάρτη πορείας 2050, 
παράλληλα με τα βιοκαύσιμα δεύτερης 
και τρίτης γενεάς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων. 

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 4 – στοιχείο ε δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εδ) υποστήριξη της χρησιμοποίησης 
ενεργειακής παραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας με βάση τη θάλασσα, 
περιλαμβανομένης της παλιρροϊκής 
ενέργειας και της ενέργειας από κύματα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επιλογή στοιχείων από το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 
τελικό) που ενσωματώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ορισμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη συστημάτων φιλικών προς το 
περιβάλλον και συστημάτων μεταφοράς 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και προαγωγή βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας·

γ) ανάπτυξη συστημάτων φιλικών προς το 
περιβάλλον και συστημάτων μεταφοράς 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και προαγωγή βιώσιμης αστικής 
και υπεραστικής κινητικότητας·

Or. it

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινοί δείκτες, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού, 
χρησιμοποιούνται εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο και σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]. 
Για τους κοινούς δείκτες, οι τιμές 
αναφοράς ορίζονται στο μηδέν, ενώ οι 
σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 2022.

Οι κοινοί δείκτες, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού, 
χρησιμοποιούνται εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, μετά από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες, και 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]. Για τους 
κοινούς δείκτες, οι τιμές αναφοράς 
ορίζονται στο μηδέν, ενώ οι σωρευτικοί 
στόχοι ορίζονται για το 2022.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες, ως  δικαιούχοι των ταμείων, καλούνται να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στον 
ορισμό δεικτών.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει, στη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης του, κατάλογο 
πόλεων στις οποίες πρόκειται να 
εφαρμοστούν ολοκληρωμένες ενέργειες 
για αειφόρο αστική ανάπτυξη και 
ενδεικτική ετήσια ενίσχυση για τις εν λόγω 
ενέργειες σε εθνικό επίπεδο.

2. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει, σε 
συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές,
στη σύμβαση εταιρικής σχέσης του, 
κατάλογο πόλεων στις οποίες πρόκειται να 
εφαρμοστούν ολοκληρωμένες ενέργειες 
για αειφόρο αστική ανάπτυξη και 
ενδεικτική ετήσια ενίσχυση για τις εν λόγω 
ενέργειες σε εθνικό επίπεδο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την πολιτική συνοχής της ΕΕ και την πολιτική αστικής ανάπτυξης, είναι σημαντικό 
να τονισθεί ο καίριος ρόλος που διαδραματίζουν οι περιφερειακές αρχές που είναι θεσμικά 
όργανα τα οποία κατευθύνουν και εφαρμόζουν σε τοπικό επίπεδο τις στρατηγικές παρέμβασης 
που ορίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα με το 
άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων], 
πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης για την 
προαγωγή δημιουργίας ικανοτήτων και 
δικτύωσης μεταξύ πόλεων και την 
ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την 
αστική πολιτική σε επίπεδο Ένωσης σε 
τομείς που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες επενδύσεων του ΕΤΠΑ 
και την αειφόρο αστική ανάπτυξη.

1. Η Επιτροπή καταρτίζει ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το 
άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων],
σε συνεργασία με την Επιτροπή των 
Περιφερειών και με την υποστήριξη των 
συναφών προγραμμάτων εδαφικής 
συνεργασίας. πλατφόρμα αστικής 
ανάπτυξης για την προαγωγή δημιουργίας 
ικανοτήτων και δικτύωσης μεταξύ πόλεων, 
καθώς του πολιτικού διαλόγου και την 
ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την 
αστική πολιτική σε επίπεδο Ένωσης ειδικά
σε τομείς που συνδέονται με τις 
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δραστηριότητες επενδύσεων του ΕΤΠΑ 
και την αειφόρο αστική ανάπτυξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να περιορίζεται η εμβέλεια των δικτύων και των ανταλλαγών εμπειριών 
μεταξύ πόλεων. Το πρόγραμμα Urban θα συνεχίσει να αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο για 
τις πόλεις που δεν συμμετέχουν στην πλατφόρμα, αλλά θα μπορούσε επίσης να μετατραπεί σε 
πρόγραμμα για την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ πόλεων είτε συμμετέχουν είτε όχι στην 
πλατφόρμα. 


