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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ οφείλει να επικεντρώνεται στις πολιτικές και τα 

προγράμματα της ΕΕ που έχουν την δυνατότητα να συμβάλουν σημαντικά στην 

αναζωογόνηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην ΕΕ και στην αντιμετώπιση των μειζόνων 

κοινωνικών προκλήσεων· 

2. επισημαίνει πόσο σημαντικές είναι τόσο οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην έρευνα, 

στην ανάπτυξη και στην καινοτομία (ΕΑΚ) όσο και η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου 

χρηματοδότησης το 2013 για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα· 

3. πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν βήματα για να ενταχθούν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας 

και για να εξασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής·  

4. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντικό μέσο για 

την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των γενεών καθώς 

και για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας· εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να πετύχει εκείνες τις συνέργιες που 

απαιτούνται για την εφαρμογή όσων πολιτικών αδυνατούν τα κράτη μέλη να 

υλοποιήσουν μόνα τους· ζητεί να υπάρξει βέλτιστη χρήση των υπαρχόντων 

χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ και να εστιαστούν οι προσπάθειες στην προστιθέμενη 

αξία της ΕΕ, στην ενισχυμένη οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, στον 

ουσιαστικό εξορθολογισμό και στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα· 

5. κατανοεί την ανησυχία του Συμβουλίου όσον αφορά τους οφειλόμενους στην παγκόσμια 

κρίση οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς σε εθνικό επίπεδο, μία κρίση η 

οποία έβλαψε την οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα των 

κρατών μελών και επιδείνωσε το επίπεδο του χρέους τους· πιστεύει ωστόσο ότι μέτρα 

ενίσχυσης της αλληλεγγύης και τόνωσης της διατηρήσιμης ανάπτυξης και της 

απασχόλησης πρέπει να ληφθούν εντός του 2013 με στόχο την επίτευξη οικονομικής 

ανάκαμψης· 

6. τονίζει την ανάγκη να διαμορφώσουν και να διευκολύνουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

τη δημιουργία νέων, υψηλής ποιότητας, βιώσιμων θέσεων απασχόλησης μέσω της 

ανάπτυξης στην ΕΕ όχι μόνο οικολογικών βιομηχανιών και αποτελεσματικών πράσινων 

μεταφορών και πράσινης ενέργειας, αλλά και σύγχρονων, καινοτόμων υπηρεσιών· 

7. υπενθυμίζει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμά του, πρέπει να στηρίζει τις πολιτικές ανάκαμψης των 

κρατών μελών και αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης και συντονισμού της 

χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιηθεί η στρατηγική Ευρώπη 2020 για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση και να ευθυγραμμισθούν με αυτήν οι εν λόγω πολιτικές· 

υποστηρίζει ότι τα ανώτατα όρια στην κατηγορία 1α για το σημερινό δημοσιονομικό 
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πλαίσιο είναι ανεπαρκή για την υλοποίηση των πολιτικών προτεραιότητας της ΕΕ· 

επιδοκιμάζει την προτεινόμενη αύξηση των δαπανών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως για 

το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο και το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ανταγωνιστικότητας και 

Καινοτομίας· τονίζει ότι είναι ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υλοποίηση των 

δημοσιονομικών προτεραιοτήτων των προηγούμενων χρόνων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στους τομείς της βιομηχανικής πολιτικής, της έρευνας και της ενέργειας· 

8. φρονεί επ' αυτού ότι χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε σχέδια ανάπτυξης στο 

πλαίσιο της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας προκειμένου να γεφυρωθεί 

το χάσμα μεταξύ ερευνητικών αποτελεσμάτων και εμπορικής αξιοποίησης, 

εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· 

9. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης εντός του 2013 

για την έρευνα και την ανάπτυξη σε σχέση με ειδικές εφαρμογές και υπηρεσίες του 

GNSS· 

10. σημειώνει τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα εμβληματικά 

προγράμματα της ΕΕ για την οικονομική της ανάκαμψη, όπως είναι τα «Ορίζοντας 

2020», COSME και «Συνδέοντας την Ευρώπη», εφόσον λάβουν επαρκή χρηματοδότηση· 

πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός 2013 θα πρέπει να προβλέπει τα μέσα για μια ομαλή 

μετάβαση προς την καθιέρωση αυτών των νέων προγραμμάτων· ζητεί την κινητοποίηση 

σημαντικότερων πόρων, στο πλαίσιο συνεργειών με την πολιτική συνοχής, για να υπάρξει 

τόνωση της αειφορίας της ευρωπαϊκής οικονομίας ως βασικού μοχλού για τη μελλοντική 

ανταγωνιστικότητα, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα· 

11. τονίζει τη σπουδαιότητα των πολιτικών στήριξης της ΕΕ για την πολυφωνία των μέσων 

ενημέρωσης, ιδίως μέσω δραστηριοτήτων έρευνας, εκπαίδευσης και διάδοσης· τονίζει τον 

πολύτιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το νεοσυσταθέν Κέντρο για την Πολυφωνία 

και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης· 

12. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 85% των καθαρών νέων θέσεων απασχόλησης 

στην ΕΕ μεταξύ 2002 και 2010 δημιουργήθηκαν από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ)1· ζητεί να υπάρξει ενίσχυση των πολιτικών στήριξης που εφαρμόζει η ΕΕ, των 

προγραμμάτων και των πόρων που παρέχονται για τη στήριξη των ΜΜΕ προκειμένου να 

αναπτυχθούν πλήρως οι δυνατότητες τους για ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της 

διευκόλυνσης της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, της εξασφάλισης 

επενδύσεων στην καινοτομία, της στήριξης νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων, της συμβολής 

στην άρση των διοικητικών φραγμών, της ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος και 

της διευκόλυνσης και απλοποίηση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, μεταξύ 

άλλων μέσω της πρόσβασης σε επιχειρηματικά κεφάλαια· επιδοκιμάζει την αύξηση των 

κονδυλίων που διατίθενται για το Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την 

καινοτομία, με το οποίο υποστηρίζεται η καινοτομία στις ΜΜΕ· εκφράζει, ωστόσο, την 

λύπη του διότι η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει πλήρη εφαρμογή του 

προγράμματος «Ευφυής ενέργεια—Ευρώπη»· 

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2008 στο συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών – ‘Προτεραιότητα στις 

μικρές επιχειρήσεις - Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη, COM(2008(0394). 
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13. υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι ανάγκη να ενισχυθούν η εστίαση και η 

χρηματοδότηση των προγραμμάτων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της 

Small Business Act, στο πλαίσιο της οποίας ορίστηκε δέσμη δέκα αρχών για να 

εξασφαλιστεί ένα φιλικότερο προς τις ΜΜΕ επιχειρηματικό περιβάλλον· 

14. συγχαίρει την Επιτροπή για την επιτυχία της προπαρασκευαστικής δράσης "Erasmus για 

νέους επιχειρηματίες" και χαιρετίζει την απόφαση για ενσωμάτωση του προγράμματος 

στο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία· αποδοκιμάζει ωστόσο 

το γεγονός ότι η επέκταση του προγράμματος παρεμποδίζεται από τη χαμηλή 

χρηματοδότηση και ότι, για το λόγο αυτό, απορρίπτονται εταίροι που δείχνουν 

ενδιαφέρον και διαθέτουν προσόντα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να διαθέσει 

οικονομικούς πόρους ώστε να είναι ικανοποιητική η ανάπτυξη του προγράμματος εντός 

του 2012 και του 2013· 

15. αναγνωρίζει ότι είναι ανάγκη να αποφευχθεί η περικοπή των επενδύσεων των ΜΜΕ, 

ιδίως στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης· πιστεύει ότι η ενίσχυση της στήριξης 

των ΜΜΕ και της υποδομής από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) πρέπει να 

αποτελέσει βασική προτεραιότητα και ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να μεγιστοποιηθεί η 

απορρόφηση αυτής της χρηματοδοτικής στήριξης από τις ΜΜΕ· 

16. υποστηρίζει πλήρως την πιλοτική πρωτοβουλία ομολόγων έργων που αποσκοπεί στην 

κινητοποίηση ιδιωτικών αποταμιεύσεων και στη βελτίωση του φάσματος των 

χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται για έργα υποδομής στους τομείς της ενέργειας, 

των μεταφορών και ΤΠΕ· τονίζει την ανάγκη μιας επαρκούς χρήσης των κριτηρίων 

βιωσιμότητας της ΕΤΕπ, σε ισότιμη βάση με τα δημοσιονομικά κριτήρια·  

17. ζητεί να θεσπιστούν συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα για να υποστηριχθούν οι 

πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για την δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής υποδομής για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, 

προκειμένου να καθιερωθεί ο εν λόγω τομέας ως ισότιμος με άλλους οικονομικούς τομείς 

στην Ευρώπη· 

18. υπενθυμίζει ότι περίπου ένα τρισεκατομμύριο ευρώ 1 πρέπει να επενδυθεί στο ενεργειακό 

μας σύστημα από σήμερα έως το 2020, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 

πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα και τονίζει ότι υπάρχει 

χρηματοδοτικό έλλειμμα της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου για τα δίκτυα 

μεταφοράς ενέργειας· 

19. εκφράζει την λύπη του διότι οι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των 

πρωταρχικών ενεργειακών στόχων της ΕΕ δε χρηματοδοτούνται επαρκώς και διότι το 

σχέδιο SET εξακολουθεί να μην έχει λάβει ακόμη επαρκή χρηματοδότηση, παρά τα 

συνεχή αιτήματα του Κοινοβουλίου· 

20. πιστεύει ότι η ΕΕ οφείλει να προβεί σε επενδύσεις προκειμένου να διασφαλίσει μιαν 

εγγυημένη ευρωπαϊκή πρόσβαση στις διαστημικές και τροχιακές υποδομές· 

                                                 
1 Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα – Προσχέδιο για ενοποιημένο 

ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο COM(2010) 0677. 
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21. υπενθυμίζει ότι το 2013 θα είναι το τελευταίο έτος της τρέχουσας περιόδου 

προγραμματισμού και εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο μειώσεων του 

επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών· τονίζει ότι είναι ουσιώδες να υλοποιηθούν οι 

δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά τα υπό εξέλιξη έργα και υποστηρίζει την προτεινόμενη 

αύξηση των πληρωμών, όπως παρουσιάζεται από την Επιτροπή στο σχέδιο 

προϋπολογισμού της· 

22. επιδοκιμάζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε το Δεκέμβριο 2011 σχετικά με τη 

χρηματοδότηση του πρόσθετου κόστους του ITER αλλά εκτιμά ότι η εξασφάλιση του 

ποσού των 360 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό 2013 δεν πρέπει να θέσει σε 

κίνδυνο την επιτυχή εφαρμογή άλλων πολιτικών της ΕΕ και δη εκείνων που συμβάλλουν 

στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου αυτού έτους της περιόδου προγραμματισμού· αντιτίθεται συγκεκριμένα σε 

οποιεσδήποτε ανακατανομές αντιβαίνουν σε αυτήν την προτεραιότητα του 

προϋπολογισμού. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Εισαγωγή 

Οι προτεραιότητες της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (στο εξής επιτροπή ITRE) στο 
σχέδιο προϋπολογισμού του 2013 εκφράστηκαν στη γνωμοδότηση της 31ης Μαΐου 2012 σχετικά με 
την εντολή όσον αφορά τον τριμερή διάλογο για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2013. Το αποτέλεσμα 
της ψηφοφορίας αυτής επισυνάπτεται στην ανωτέρω γνωμοδότηση. Οι τροπολογίες σε γραμμές του 
προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκαν από το Συμβούλιο, εγκρίθηκαν στην επιτροπή ITRE στις 3 
Σεπτεμβρίου 2012. 
 

Η επιτροπή ITRE εκφράζει την αταλάντευτη πεποίθησή της, σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ πρέπει κατ' αρχάς να εστιάζει στις πολιτικές και στα προγράμματα της ΕΕ που συνεισφέρουν 
ουσιαστικά στην αναζωογόνηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην ΕΕ και στην αντιμετώπιση των 
μειζόνων κοινωνικών προκλήσεων.  
 
Η επιτροπή ITRE επιθυμεί να αναδειχθούν οι εξής προτεραιότητες στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 
2013:  
 
 μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην καινοτομία καθώς και 

επενδύσεις για την μετάβαση προς μία πράσινη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· 
 ενίσχυση εκ μέρους της ΕΕ των πολιτικών στήριξης των ΜΜΕ, των προγραμμάτων και των πόρων, 

προκειμένου να αναπτυχθούν πλήρως οι δυνατότητες τους για ανάπτυξη 
 την ανάγκη υποστήριξης από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμά του, των πολιτικών ανάκαμψης των κρατών μελών μέσω μιας 
καλύτερα συντονισμένης χρηματοδότησης 

 την ουσιαστική ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά τα υπό εξέλιξη έργα 
διότι το 2013 θα είναι το τελευταίο έτος της τρέχουσας περιόδου τέλος, επιθυμεί να εκφράσει την 
λύπη του για τις περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο και να ταχθεί υπέρ της πρότασης αύξησης 
των πληρωμών που κατέθεσε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της. 

 

Αναλυτική παρουσίαση ανά τίτλο 
 
Τίτλος 01 - Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις 
 
Η περικοπή κατά 30.000.000 ευρώ που προτείνει το Συμβούλιο των πιστώσεων πληρωμών για το 
πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα και καινοτομία" (01 04 04) εντός του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία μπορεί να υπονομεύσει σοβαρά τις πιθανότητες επίτευξης των 
στόχων του. Αν εγκριθεί ο προϋπολογισμός που προτείνει το Συμβούλιο, οι πληρωμές θα εξαντληθούν, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, έως το καλοκαίρι του 2013, προξενώντας σοβαρές νομικές 
επιπλοκές για την Επιτροπή και οικονομικές επιπτώσεις για τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ. Η επιτροπή 
ITER ζητεί συνεπώς την επαναφορά του σχεδίου του προϋπολογισμού.  
 
Τίτλος 02 - Επιχειρήσεις 
 
Οι περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο στον Τίτλο 02 υπονομεύουν την προσπάθεια επίτευξης των 
στόχων της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" σε πολλούς σημαντικούς τομείς που άπτονται της 
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βιομηχανικής και επιχειρηματικής πολιτικής και δη στο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την 
Καινοτομία (κονδύλια 02 01 04 04, 02 01 04 30 και 02 02 01), το οποίο είναι ουσιώδους σημασίας για 
την ενίσχυση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Επιπροσθέτως, προτείνεται η επαναφορά του σχεδίου 
προϋπολογισμού σε σχέση με την διαστημική έρευνα (κονδύλια 02 02 15, 02 04 01 01, 02 04 01 03) 
και προτείνεται επίσης να ενισχυθεί ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (02 05 02 01). 
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Τίτλος 08 - Έρευνα 
Τίτλος 10 - Άμεση έρευνα 
 
Η Επιτροπή ITRE ζητεί με τις τροπολογίες της την επαναφορά των κονδυλίων του προϋπολογισμού 
που υπάγονται στους τίτλους "Έρευνα" και "Άμεση έρευνα" για όλους τους τομείς που αντιμετωπίζουν 
μείζονες κοινωνικές προκλήσεις. Η Επιτροπή ITRE ήταν ανέκαθεν υπέρ της πλήρους εφαρμογής του 
7ου ΠΠ και φρονεί ότι καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό, εντός του 2013, να υποστηριχθεί, μέσω της 
έρευνας και της καινοτομίας, η επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για τον λόγο αυτό κρίνονται 
ως απαράδεκτες οι περικοπές που προτείνονται για ολόκληρο το φάσμα του ΠΠ και θεωρείται ότι θα 
υπονομεύσουν σοβαρά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020". 
 
Τίτλος 09- Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας 
 
Η επιτροπή ITRE ζητεί συνεπώς την αποκατάσταση των γραμμών του προϋπολογισμού που 
συμβάλλουν σημαντικά στην εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ 2020 για το ψηφιακό θεματολόγιο, 
ιδιαίτερα όσον αφορά όλα τα κονδύλια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. 
 
Τίτλος 32 - Ενέργεια 
 
Η επιτροπή ITRE ζητεί να υπάρξει επαναφορά σημαντικού αριθμού κρίσιμων κονδυλίων του 
προϋπολογισμού του Τίτλου 32 που περιέχεται στο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής. Η 
επιτροπή ITER αναγνωρίζει επίσης ότι είναι ανάγκη να χορηγηθούν στον Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ((ACER, κονδύλι 32 04 10 01) ) ορισμένοι συμπληρωματικοί 
πόροι(περίπου 3 εκ. ευρώ) προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητά του να αναπτύξει τα αναγκαία 
μέσα λογισμικού για την εφαρμογή του κανονισμού REMIT (αριθ. 1227/2011). Οι δαπάνες ανάπτυξης 
του λογισμικού δεν προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 και συνεπώς ενδέχεται, 
χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση εντός του 2013, να μην τηρηθεί η προθεσμία εφαρμογής του REMIT.  
 

Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις 
 
Η επιτροπή ITRE εξέτασε και αξιολόγησε όλα τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές 
ενέργειες που πρότειναν τα μέλη της, και υιοθέτησε τέσσερα νέα ΔΣ&ΠΕ που αντικατοπτρίζουν τις 
πολιτικές προτεραιότητές της και προσφέρονται σαφώς για να μετεξελιχθούν σε δραστηριότητες και 
προγράμματα της ΕΕ: 
 

Η προπαρασκευαστική ενέργεια "Κοινωνική καινοτομία με κινητήριο δύναμη την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα των νέων" (στα πρότυπα του κονδυλίου 04 04 17) έχει 
στόχο να προσδιορίσει, να περιγράψει, να προωθήσει και να διαδώσει τις ορθές πρακτικές που 
εφαρμόζουν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και οι χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι, 
για να παρασχεθεί βοήθεια στους νέους ή κοινωνικούς επιχειρηματίες σε περιόδους υψηλής ανεργίας 
των νέων· 
 

Το δοκιμαστικό σχέδιο "Πρόγραμμα ανταπόκρισης στη ζήτηση για δημόσιους θεσμικούς καταναλωτές 
ενέργειας στην αγορά εξισορρόπησης ενεργειακού δικτύου"(στα πρότυπα του κονδυλίου 08 05 03) έχει 
στόχο την ανάδειξη ενός καινοτόμου σχήματος για παρεπόμενες υπηρεσίες ανταπόκρισης στη ζήτηση, 
στο πλαίσιο εξισορρόπησης ενέργειας και κάνοντας χρήση χαρτοφυλακίου δημοσίων κτηρίων. 
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Το δοκιμαστικό σχέδιο "Ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών μέσω ανακύκλωσης: μια ευκαιρία για την 
ΕΕ και την Αφρικανική Ένωση" (στα πρότυπα του κονδυλίου 08 06 02) επιδιώκει την έναρξη μιας καλά 
θεμελιωμένης συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής με θέμα την έρευνα και την καινοτομία στον 
τομέα της ανακύκλωσης και της ανάκτησης πρώτων υλών. 
 
Δοκιμαστικό σχέδιο — Καινοτόμο χρηματοδοτικό μοντέλο για την ανακαίνιση οικογενειακών 
πολυκατοικιών και κατοικιών στην περιοχή του Δούναβη (στα πρότυπα του κονδυλίου 32 04 20) 
επιδιώκει να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τονωθούν οι επενδύσεις του 
ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια κινητοποίησης επαρκούς επενδυτικού όγκου στην αγορά 
ανακαίνισης οικογενειακής κατοικίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.  
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