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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η υπό εξέταση πρόταση θα έπρεπε να εξετασθεί από κοινού με τον κανονισμό γενικών 
διατάξεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ένωσης και του 
Ταμείου Συνοχής και τούτο είναι σημαντικό για 3 λόγους:

α) Καθορίζει τους γενικούς κανόνες που διέπουν τα τρία Ταμεία και συγκεκριμένα το ΕΤΠΑ 
(κύριο όργανο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
και το Ταμείο Συνοχής·

β) προσδιορίζει τους συγκεκριμένους επιλέξιμους για χρηματοδότηση τομείς της ΕΕ υπό την 
προϋπόθεση της επίτευξης των στόχων (σύγκλιση, περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
εδαφική συνεργασία)· το ΕΤΠΑ αποτελεί ως εκ τούτου ένα παράγωγο νομικό μέσον·

γ) προσδιορίζει στην πράξη τους περισσοτέρους εκ των γενικών όρων και αναφορών για την 
παροχή βοηθείας εκ μέρους του ΕΤΠΑ· η πρόταση για το ΕΤΠΑ δεν είναι επομένως δυνατόν 
να εξετασθεί ανεξάρτητα από τον κανονισμό περί γενικών διατάξεων.

Ωστόσο, οι Ειδικές Διατάξεις της πρότασης για το ΕΤΠΑ θα έπρεπε να εξετασθούν σε σχέση 
με το αποκαλούμενο κριτήριο "του συνδρόμου του περιφερειακού χαρακτήρα ". Τούτο 
περιλαμβάνει τα εμπόδια (όπως τα φυσικά χαρακτηριστικά, ανεπαρκή συσσώρευση 
κεφαλαίου, έλλειψη δυναμισμού λόγω ανεπαρκούς ανθρωπίνου δυναμικού, ανεπαρκείς 
υπηρεσίες, ανύπαρκτες πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ) που προκαλούν απόκλιση στις 
οικονομικές επιδόσεις και δραστηριότητα, καθώς και στην οικονομική ευημερία (κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ).

Μετά την εισαγωγή αυτή ο συντάκτης επικεντρώνεται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας επί θεμάτων που αφορούν τη βιομηχανική πολιτική και 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την έρευνα και την επιστήμη, την ενέργεια, τις 
τηλεπικοινωνίες, την κοινωνία της πληροφορίας και τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Είναι σημαντικό να εξηγηθεί ο λόγος για τον οποίο οι 
πολιτικές αυτές συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο συντάκτης υπογραμμίζει επιπλέον την έλλειψη αρμοδιότητας του ΕΚ επί θεμάτων που 
σχετίζονται με τις πραγματικές αιτίες των περιφερειακών ανισοτήτων. Προτείνει ακόμη 
σημαντικές τροποποιήσεις στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ.

Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής που περιγράφονται στην πρόταση της Επιτροπής για το 
ΕΤΠΑ χαιρετίζονται από το συντάκτη, χρειάζονται όμως περισσότερη σαφήνεια και 
περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων των γνώσεων που απεκόμισε η ΕΕ από καταβολής ΕΤΠΑ 
και των νέων προτεραιοτήτων που παρατίθενται στην αναθεωρημένη Ατζέντα της 
Λισσαβόνας και τις Δημοσιονομικές Προοπτικές 2007-2013.

Η σημασία των καινοτομιών πρέπει να ενσωματωθεί στην πρόταση. Η συμπερίληψη των 
ημερησίων διατάξεων της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ και οι προτάσεις της έκθεσης 
Κok πρέπει να θεωρηθούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων του 
ΕΤΠΑ. Θα ήταν ευπρόσδεκτη μια ελαστική ερμηνεία των καινοτόμων ενεργειών 
προκειμένου να δημιουργηθεί ανταλλαγή πληροφοριών και να αποκομισθούν διδάγματα από 
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τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές. Οι καινοτόμες ενέργειες θα έπρεπε να 
δημιουργήσουν την ευκαιρία για τις περιφέρειες να πειραματιστούν σε τομείς που 
παρουσιάζουν μελλοντικές δυνατότητες. Οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές έχουν να 
διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής της ευρωπαϊκής 
περιφερειακής πολιτικής.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη βάση της παραγωγικής δομής των περιφερειών. 
Θα έπρεπε να τους δοθεί η ευκαιρία να προλάβουν τις νέες καινοτόμες προκλήσεις και να τις 
εφαρμόσουν κατά τρόπο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πολίτη. Λιγότερη γραφειοκρατία, 
διαφάνεια και νέοι μηχανισμοί προσέλκυσης των επενδύσεων και ασφάλειας στη 
χρηματοδότηση απαιτούνται προκειμένου να διευκολυνθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕπ) και άλλοι ιδιωτικοί παράγοντες στην πρόσβασή τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα 
και να εκτελέσουν τα προγράμματα αυτά με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική. 
Ένας εξ αυτών συνδέεται μα νέες μορφές ενδογενούς συνεργασίας που σχεδιάσθηκαν ώστε 
να προβλέπονται συνέργιες των περιφερειών και των κρατών μελών με άλλες ευκαιρίες 
χρηματοδότησης (πχ μεταξύ στόχου 2 του ΕΤΠΑ και Προγράμματος Πλαισίου για την 
έρευνα), ελαστικότητα στη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων, περιλαμβανομένης μιας 
σαφώς προσδιορισμένης εταιρικής σχέσης ιδιωτικού-δημόσιου τομέα και 
αποτελεσματικότερα μέσα εφαρμογής της περιφερειακής πολιτικής. Οι νέες αυτές μορφές 
αποτελούν εταιρικές σχέσεις όπως ιδιωτικών/δημοσίων ομίλων, κοινωνίας πολιτών 
/πανεπιστήμιων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων/τοπικών αρχών κλπ. Ο συντάκτης χαιρετίζει τις 
προτάσεις της Επιτροπή που επικεντρώνονται στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας.      

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:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να χορηγεί ενίσχυση 
στα πλαίσια συνολικής στρατηγικής για την 
πολιτική συνοχής που θα εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη συγκέντρωση της ενίσχυσης 
στις προτεραιότητες της Κοινότητας, ιδίως 
εκτός των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιοχών.

(3) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να χορηγεί ενίσχυση 
στα πλαίσια συνολικής στρατηγικής για την 
πολιτική συνοχής που θα εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη συγκέντρωση της ενίσχυσης 
στις προτεραιότητες της Κοινότητας και θα 
έχει σκοπό την αντιμετώπιση των αιτίων 
των περιφερειακών ανισοτήτων, ιδίως  

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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εντός των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιοχών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θα έπρεπε να εξετασθεί από κοινού με εκείνη στο άρθρο 2. Προσθέτει στην 
όλη στρατηγική του ΕΤΠΑ την προτεραιότητα του Ταμείου αυτού στην αντιμετώπιση και 
εκρίζωση των αιτίων της περιφερειακής ανισότητας.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Με βάση την εμπειρία και τις επιτυχίες 
της κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις αστικές 
περιοχές που προβλέπεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 1) στοιχείο β) του κανονισμού 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 της 
21ης Ιουνίου 1999 περί καθορισμού των 
γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία,  η αστική διάσταση θα πρέπει να 
ενισχυθεί με την πλήρη ενσωμάτωση 
μέτρων για τον τομέα αυτό στα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

(6) Με βάση την εμπειρία και τις επιτυχίες 
της κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις αστικές 
περιοχές που προβλέπεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 1) στοιχείο β) του κανονισμού 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 της 
21ης Ιουνίου 1999 περί καθορισμού των 
γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία, η αστική διάσταση θα πρέπει να 
ενισχυθεί με την πλήρη ενσωμάτωση 
μέτρων για τον τομέα αυτό στα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Στο 
πεδίο αυτό, σημαντικός είναι ο ρόλος των 
τοπικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση, με το δυναμικό που 
εμπεριέχουν στο επίπεδο της καινοτομίας.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

(8α) Είναι επιθυμητή η διεύρυνση των 
μέσων και τομέων στήριξης στο πλαίσιο 
του στόχου της σύγκλισης με την 
καθιέρωση νέου μηχανισμού αρωγής στις 
ΜΜΕπ και νέας προσέγγισης στην 
περιφερειακή ανάπτυξη θέτοντας στην 
διάθεση των ΜΜΕπ, χωρίς επιβάρυνση, 
τους καρπούς της έρευνας η οποία 
χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από 
δημόσιους πόρους.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εισάγει μια καινοτόμο προσέγγιση στην έρευνα. Κατ' αρχήν, υποχρεώνει τα 
ερευνητικά εκείνα ιδρύματα που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από δημόσιους 
προϋπολογισμούς (Ευρωπαϊκούς ή εθνικούς) να προσφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους 
στις ΜΜΕπ που με τη σειρά τους προσπαθούν να τα συγκεκριμενοποιήσουν σε απτές 
βιομηχανικές εφαρμογές. Κατά δεύτερο λόγο, διευκρινίζει τους όρους για την άμεση μεταβίβαση 
της γνώσης που αποκτήθηκε με δημόσιους πόρους σε εκείνους που ενδιαφέρονται να την 
αναπτύξουν περαιτέρω προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 4
Άρθρο 2

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στην χρηματοδότηση 
ενισχύσεων για την τόνωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής μέσω της μείωσης της 
περιφερειακών ανισοτήτων και της 
υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων 
και προσαρμογών των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της 
ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών 
που παρακμάζουν.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στην χρηματοδότηση 
ενισχύσεων με σκοπό την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής μέσω της αντιμετώπισης των 
αιτίων των περιφερειακών ανισοτήτων και 
της υποστήριξης των διαρθρωτικών 
βελτιώσεων και προσαρμογών των 
περιφερειακών οικονομιών, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών 
που παρακμάζουν.

Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις 
προτεραιότητες της Κοινότητας και 
ιδιαίτερα τις ενέργειες τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, 
τη δημιουργία σταθερών θέσεων 
απασχόλησης και την προώθηση της 
περιβαλλοντικά ορθής ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις 
προτεραιότητες της Κοινότητας και 
ιδιαίτερα τις ενέργειες τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας με μια προσέγγιση που 
συνδέει την καινοτομία με την 
περιφερειακή ανάπτυξη με ιδιαίτερη 
προσοχή στο ρόλο που διαδραματίζουν οι 
περιφέρειες στις Τεχνολογικές Πλατφόρμες 
για τη δημιουργία σταθερών θέσεων 
απασχόλησης και την προώθηση της 
περιβαλλοντικά ορθής ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ξεκινά από την προϋπόθεση ότι ο κύριος σκοπός του ΕΤΠΑ είναι η 
εκρίζωση των αιτίων των περιφερειακών ανισοτήτων. Συνεπεία τούτου η βοήθεια του ΕΤΠΑ 
θα έπρεπε να επικεντρώνεται στους υποβόσκοντες παράγοντες οι οποίοι εντείνουν τις 
περιφερειακές ανισότητες. Επιπλέον διευκρινίζει ότι οι καινοτομίες αυτές καθ' εαυτές δεν 
οδηγούν κατ' ανάγκη στην άμβλυνση των ανισοτήτων αυτών ούτε στη βιώσιμη ανάπτυξη. Από 
την άλλη πλευρά, μια καινοτόμος προσέγγιση θα μπορούσε να έχει πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
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Τροπολογία 5
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

β) υποδομές, β) φυσικές και τεχνολογικές υποδομές,

Αιτιολόγηση

Τα 2 επίθετα "φυσικές και τεχνολογικές" προσδιορίζουν τον τύπο υποδομής που θεωρείται 
επιλέξιμος για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Η οποιαδήποτε υποδομή δεν συμβάλλει κατ' 
ανάγκη στην αύξηση της παραγωγικότητας στις περιφέρειες και ως εκ τούτου, η προτεινόμενη 
διευκρίνιση καθίσταται αναγκαία.

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

γ) άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, δημιουργία και ανάπτυξη 
χρηματοδοτικών μέσων όπως 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμείων 
δανειοδότησης και εγγυήσεων και ταμείων 
τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, 
υπηρεσίες γειτονιάς και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
των συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων,

γ) αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που 
συνίστανται σε υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, δημιουργία και ανάπτυξη 
χρηματοδοτικών μέσων όπως 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμείων 
δανειοδότησης και εγγυήσεων και ταμείων 
τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, 
υπηρεσίες γειτονιάς και σύνδεση με δίκτυο 
ή ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ περιφερειών, 
πόλεων, κοινών τοπικών πρωτοβουλιών και 
των συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων,

Αιτιολόγηση

Το πρώτο σκέλος της τροπολογίας αφορά ορισμούς υπό την έννοια ότι οι "αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες" πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αφηρημένες έννοιες. Το δεύτερο σκέλος 
εισάγει τη "δικτυακή εμπειρία" ως καινοτόμο μέσον απόκτησης της βοήθειας του ΕΤΠΑ, από 
κοινού με τις "κοινές τοπικές πρωτοβουλίες" που προωθούν τη συμμετοχή των τοπικών αρχών 
στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Τροπολογία 7
Άρθρο 4, σημείο (1)

1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ), καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενίσχυσης δυνατοτήτων 
περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, ενίσχυση της Ε&TΑ σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
μεταφορά τεχνολογίας, βελτίωση των

1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ), καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενίσχυσης δυνατοτήτων 
περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, καθώς και του περιορισμού του 
τεχνολογικού χάσματος μεταξύ 
περιφερειών, ενίσχυση της Ε&TΑ σε μικρές 



PE 353.428v02-00 8/20 AD\564543EL.doc

EL

δεσμών μεταξύ των ΜΜΕ, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων, 
στήριξη για την παροχή επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών υπηρεσιών σε ομάδες ΜΜΕ, 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της
καινοτομίας για ΜΜΕ μέσω νέων 
χρηματοδοτικών μέσων.

και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
μεταφορά τεχνολογίας, βελτίωση των 
δεσμών μεταξύ των ΜΜΕ, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων, 
στήριξη για την παροχή επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών υπηρεσιών σε ομάδες ΜΜΕ, 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας για ΜΜΕ μέσω νέων 
χρηματοδοτικών μέσων και 
συγχρηματοδοτήσεων από περιφερειακά 
ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών και τοπικών επενδύσεων που 
θα λειτουργήσουν ως μοχλός προσέλκυσης 
ιδιωτικών επενδύσεων για την υποστήριξη 
της οικονομικής ανάπτυξης στην 
περιφέρεια.

Αιτιολόγηση

Περιορισμός του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ περιφερειών. Η εξεύρεση των αρχικών 
αναπτυξιακών κεφαλαίων αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα των ΜΜΕ. Για τον λόγο 
αυτόν, είναι αναγκαία η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, με τη δημιουργία ταμείων 
επιχειρηματικών συμμετοχών και τη συγχρηματοδότησή τους από δημόσιες πηγές. Τα κεφάλαια 
αυτά αποτελούν έναν από τους καλύτερους τρόπους υποστήριξης της οικονομικής ανάπτυξης 
μιας περιοχής, εφόσον προσφέρουν στις ΜΜΕ τους αναγκαίους πόρους για την ενίσχυση του 
καινοτόμου δυναμικού τους.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, σημείο (1 α) (νέο)

(1α) Η έρευνα που χρηματοδοτείται εξ 
ολοκλήρου από δημόσιους πόρους μέσω 
του κοινοτικού προϋπολογισμού ή εθνικών 
ερευνητικών ιδρυμάτων και δεν έχει ακόμη 
κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
είναι δυνατόν να προσφέρεται χωρίς 
επιβάρυνση σε ΜΜΕπ υπό την 
προϋπόθεση ότι θα μετατρέπεται άμεσα σε 
καινοτομία η οποία θα οδηγεί στην 
παραγωγή ενός βιομηχανικού αγαθού που 
θα συνεπάγεται μικρότερη κατανάλωση 
ενέργειας· 
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Αιτιολόγηση

Στην ΕΕ όπως και στα περισσότερα κράτη μέλη, δεν υφίστανται μηχανισμοί δια των οποίων η 
έρευνα που πραγματοποιούν τα πανεπιστήμια ή τα ερευνητικά ιδρύματα θα καταλήξει σε μια 
βιομηχανική εφαρμογή. Η έλλειψη ενός τέτοιου μηχανισμού αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη 
που η τροπολογία έχει ως στόχο να άρει. Η τροπολογία εισάγει ένα νέο μηχανισμό υποστήριξης 
των ΜΜΕπ με την εφαρμογή των υφισταμένων γνώσεων που προέρχονται από τα ερευνητικά 
ιδρύματα στη βιομηχανική καινοτομία. Η έρευνα αυτή κατέστη δυνατή με τη χρηματοδότηση εκ 
μέρους του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση ωστόσο που δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, οι 
δημόσιοι πόροι σπαταλώνται. Από την άλλη πλευρά, εάν προσφερθεί στις ΜΜΕπ κάτω από 
ελάχιστες νομικές διατάξεις, ενθαρρύνονται οι τελευταίες να επενδύσουν σε νέα προϊόντα.

Τροπολογία 9
Άρθρο 4, σημείο (2)

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
βελτίωση της πρόσβασης και την ανάπτυξη 
δημόσιων διαδικτυακών υπηρεσιών, 
ενίσχυση και παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ
για την υιοθέτηση και την αποτελεσματική 
χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών,

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
βελτίωση της πρόσβασης και την ανάπτυξη 
δημόσιων διαδικτυακών υπηρεσιών, 
ενίσχυση και παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ 
για την υιοθέτηση και την αποτελεσματική 
χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών ή την εκμετάλλευση νέων 
ιδεών·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί τη λογική συνέχεια της υπόστασης των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών. Η κοινωνία της πληροφορίας θα έπρεπε ουσιαστικά να περιλαμβάνει την 
"εκμετάλλευση νέων ιδεών".

Τροπολογία 10
Άρθρο 4, σημείο (4)

4) Πρόληψη κινδύνων, που περιλαμβάνουν 
ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων.

4) Πρόληψη κινδύνων οι οποίοι απορρέουν 
από την ανάπτυξη των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή των 
κεφαλαιαγορών, που περιλαμβάνουν 
ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων.
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Αιτιολόγηση

Υφίστανται πολλές πηγές κινδύνου που απαιτούν διαφορετικές τεχνικές ή προσεγγίσεις για την 
"πρόληψή" τους. Για τις περιφέρειες που καλύπτονται από τον κανονισμό αυτό σημαντική πηγή 
κινδύνου αποτελεί ο ασταθής χαρακτήρας των "χρηματοπιστωτικών αγορών ή των 
κεφαλαιαγορών" που επιδρά δυσμενώς πριν και μετά την επένδυση. Μια δημόσια εγγύηση θα 
εξασφάλιζε επομένως κάποια υποστήριξη και μικρότερη αβεβαιότητα.

Τροπολογία 11
Άρθρο 4, σημείο 6

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης 
και στην ποιότητα των υπηρεσιών για 
επιβάτες και εμπορεύματα, στην επίτευξη 
πιο ισορροπημένης κατανομής των 
μεταφορικών μέσων, στην προώθηση 
πολυτροπικών συστημάτων και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα, μεγάλα 
ευρωπαϊκά τεχνικά έργα ή έργα 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και ενιαίες 
στρατηγικές αστικών περιοχών για καθαρές 
αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες συμβάλουν 
στη βελτίωση της πρόσβασης και στην 
ποιότητα των υπηρεσιών για επιβάτες και 
εμπορεύματα, στην επίτευξη πιο 
ισορροπημένης κατανομής των 
μεταφορικών μέσων, στην προώθηση 
πολυτροπικών συστημάτων και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Αιτιολόγηση

Η υπαγωγή στον στόχο "Σύγκλιση" των επενδύσεων σε μεγάλα έργα στα πεδία της τεχνολογίας, 
της υλικοτεχνικής υποστήριξης και του διαστήματος.

Τροπολογία 12
Άρθρο 4, σημείο 8

8) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, που 
συμβάλλουν στην αύξηση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας της ζωής 
στις περιφέρειες.

8) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, που 
συμβάλλουν στην αύξηση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας της ζωής 
στις περιφέρειες, μέσω της εφαρμογής των 
νέων τεχνολογιών (όπως, π.χ., οι ψηφιακοί 
πίνακες) που διευκολύνουν την πρόσβαση 
από απόσταση..

Or. es
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Αιτιολόγηση

Περιορισμός, και στον τομέα της παιδείας, του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ περιφερειών, 
μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Τροπολογία 13
Άρθρο 5, εισαγωγικό τμήμα

Βάσει του στόχου «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», το 
ΕΤΠΑ επικεντρώνει την αρωγή του, στο 
πλαίσιο των περιφεριακών στρατηγικών 
βιώσιμης ανάπτυξης, στις ακόλουθες 
προτεραιότητες:

Βάσει του στόχου «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», το 
ΕΤΠΑ λαμβάνει υπόψη τους στόχους του 
7ου Προγράμματος Πλαισίου και 
επικεντρώνει την αρωγή του, στο πλαίσιο 
των περιφεριακών στρατηγικών βιώσιμης 
ανάπτυξης, στους ακόλουθους τομείς:

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδους σημασίας η καλύτερη συνέργια μεταξύ του Πλαισίου που χρηματοδοτεί το 
πρόγραμμα και του διαρθρωτικού χρηματοδοτούντος προγράμματος.

Τροπολογία 14
Άρθρο 5, σημείο (1)

1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης, 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας οι οποίες οδηγούν σε αποδοτικά 
περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, και 
ειδικότερα στα ακόλουθα:

1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης, 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας οι οποίες οδηγούν σε αποδοτικά 
περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, ή 
μέσω της μεταφοράς της έρευνας που 
χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον 
προϋπολογισμό της ΕΚ ή των κρατών 
μελών και οδηγεί στην παραγωγή νέων 
βιομηχανικών προϊόντων ή νέων 
υπηρεσιών και ειδικότερα στα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 8α (νέα) και το άρθρο 4(1α) (νέο) για τη λογική της 
πρότασης αυτής.
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Τροπολογία 15
Άρθρο 5, σημείο 1, στοιχείο β)

Β) Ενθάρρυνση της καινοτομίας στις ΜΜΕ 
με την προώθηση δικτύων συνεργασίας 
πανεπιστημίων-εταιριών, με τη στήριξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων ΜΜΕ 
και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ σε προωθημένες υπηρεσίες 
υποστήριξης επιχειρήσεων, με την 
υποστήριξη της ενσωμάτωσης καθαρών και 
καινοτόμων τεχνολογιών στις ΜΜΕ.

β) Ενθάρρυνση της καινοτομίας στις ΜΜΕ 
με την προώθηση δικτύων φορέων 
υποστήριξης επιχειρήσεων-ερευνητικών 
κέντρων, κοινωνίας των πολιτών-
επιχειρήσεων και συνεργασίας 
πανεπιστημίων-εταιριών και άλλων 
διατομεακών δικτύων συνεργασίας, με τη 
στήριξη επιχειρηματικών δικτύων και 
ομάδων ΜΜΕ και με τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε προωθημένες 
υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων, με 
την υποστήριξη της ενσωμάτωσης καθαρών 
και καινοτόμων τεχνολογιών στις ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Οι εταιρικές σχέσεις αποτελούν νέες μορφές συνεργασίας με σκοπό την προώθηση της 
καινοτομίας στον τομέα της βιομηχανίας. Η τροπολογία εισάγει απλώς την εταιρική σχέση 
κοινωνίας πολιτών -πανεπιστημίων. Στην προσπάθεια δικτύωσης με τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
συμμετάσχουν όλοι οι σημαντικοί φορείς, ώστε να προωθηθεί η καινοτομία και η υλοποίησή 
της και να διευκολυνθεί η μεταβίβαση γνώσεων και τεχνογνωσίας.Η καινοτομία μπορεί να 
αναπτυχθεί όχι μόνο στο πλαίσιο της συνεργασίας πανεπιστημίων - εταιρειών, ή των 
εξειδικευμένων δικτύων επιχειρήσεων, αλλά και με νέους τρόπους διατομεακής συνεργασίας.

Τροπολογία 16
Άρθρο 5, σημείο (1), στοιχείο (γ α) (νέο)

(γα) προώθηση της εταιρικής σχέσης 
δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών· 

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για διευκρινιστική τροπολογία που προσθέτει την εταιρική σχέση δημοσίου-ιδιωτικού 
τομέα στο οπλοστάσιο των μέσων.

Τροπολογία17
Άρθρο 5, σημείο (1), στοιχείο (δ)

δ) Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων 
και διευκολύνσεων επώασης με στόχο τη 

δ) Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων 
και διευκολύνσεων με στόχο την έρευνα και 
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δημιουργία ή την επέκταση εταιριών 
έντασης γνώσης.

τις δυνατότητες τεχνολογικής ανάπτυξης 
των ΜΜΕ και ενθάρρυνση της
επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας 
νέων επιχειρήσεων με τη χρήση 
επενδυτικών κεφαλαίων και διευκολύνσεων 
επώασης.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπάρξει καλύτερη συνεργία μεταξύ του προγράμματος-πλαισίου 
χρηματοδότησης και του προγράμματος διαρθρωτικής χρηματοδότησης.

Τροπολογία 18
Άρθρο 5, σημείο (1), στοιχείο (δ α) (νέο)

(δα) δημιουργία νέων περιφερειακών 
αγορών για οικολογικά προϊόντα· 

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη να διευρυνθούν ή ακόμη και να δημιουργηθούν οι περιφερειακές αγορές το 
μέγεθος των οποίων προσδιορίζει την περιφερειακή εξειδίκευση και τη δημιουργία βιώσιμων 
θέσεων εργασίας. Τα οικολογικά προϊόντα αποτελούν το κύριο στοιχείο φυσικής προικοδότησης 
των απομακρυσμένων περιφερειών και δεν υφίστανται ακόμη οργανωμένες αγορές για τα 
προϊόντα αυτά.

Τροπολογία 19
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο δβ) (νέο)

δβ) κατασκευή και εξοπλισμός 
τεχνολογικών κέντρων και κέντρων 
έρευνας και ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Για την υποστήριξη της πολιτικής για την προώθηση της καινοτομίας.

Τροπολογία 20
Άρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο β)

β) Ενθάρρυνση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

β) Ενθάρρυνση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της 
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ανάπτυξης αποδοτικότερων συστημάτων 
ενεργειακής διαχείρισης.

Τροπολογία 21
Άρθρο 5, παράγραφος 2α (νέα)

2α) Τουρισμός, που περιλαμβάνει την 
προώθηση φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων ως δυνατότητας για την ανάπτυξη 
βιώσιμου τουρισμού, προστασία και 
ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως 
μέσου υποστήριξης της οικονομικής 
ανάπτυξης, ενισχύσεις για τη βελτίωση της 
παροχής τουριστικών υπηρεσιών μέσω 
παροχής νέων υπηρεσιών υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας.

Αιτιολόγηση

Ο τουρισμός και η προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων βοηθά 
σημαντικά στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Ο 
συλλογισμός αυτός έγινε δεκτός στην παρούσα φάση των διαρθρωτικών ταμείων και 
χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία για την επίτευξη στόχων. Δεν υπάρχει λόγος να περιορίζεται η 
επιδίωξη των όσων περιγράφονται στο άρθρο 4, παράγραφος 5, μόνο στα λιγότερο ανεπτυγμένα 
κράτη μέλη, εφόσον σκοπός του ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 2, είναι η υποστήριξη "των 
διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, 
συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν".

Τροπολογία 22
Άρθρο 6, σημείο (1)

1) Ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων μέσω 
κοινών στρατηγικών για τη βιώσιμη εδαφική 
ανάπτυξη, και κυρίως:

1) Ανάπτυξη διασυνοριακών ερευνητικών, 
ενεργειακών, οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέσω 
κοινών στρατηγικών για τη βιώσιμη εδαφική 
ανάπτυξη, και κυρίως:

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για απλή διευκρίνιση, πιθανώς για παράλειψη μιας δραστηριότητας που φαίνεται 
αναγκαία για τη διασυνοριακή συνεργασία και την καλύτερη κατανόηση των διαφόρων 
πολιτισμών.
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Τροπολογία 23
Άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφιο δ)

δ) Δημιουργία επιστημονικών και 
τεχνολογικών δικτύων σε τομείς που 
αφορούν την ισόρροπη ανάπτυξη διεθνικών 
περιοχών, και περιλαμβάνουν τη δημιουργία 
δικτύων μεταξύ πανεπιστημίων και ζεύξεων 
για την πρόσβαση σε επιστημονικές γνώσεις 
και τη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ 
εγκαταστάσεων Ε&TΑ και διεθνών κέντρων 
αριστείας Ε&TΑ, την ανάπτυξη διεθνικών 
κοινοπραξιών για την κοινή χρήση πόρων 
Ε&TΑ, την αδελφοποίηση ιδρυμάτων 
μεταφοράς τεχνολογίας και την ανάπτυξη 
κοινών μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής για 
την υποστήριξη της Ε&TΑ στις ΜΜΕ.

δ) Δημιουργία επιστημονικών και 
τεχνολογικών δικτύων σε τομείς που 
αφορούν την ισόρροπη ανάπτυξη διεθνικών 
περιοχών και τον περιορισμό του 
τεχνολογικού χάσματος και περιλαμβάνουν 
τη δημιουργία δικτύων μεταξύ 
πανεπιστημίων και ζεύξεων για την 
πρόσβαση σε επιστημονικές γνώσεις και τη 
μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ 
εγκαταστάσεων Ε&TΑ και διεθνών κέντρων 
αριστείας Ε&TΑ, την ανάπτυξη διεθνικών 
κοινοπραξιών για την κοινή χρήση πόρων 
Ε&TΑ, την αδελφοποίηση ιδρυμάτων 
μεταφοράς τεχνολογίας και την ανάπτυξη 
κοινών μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής για 
την υποστήριξη της Ε&TΑ στις ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Περιορισμός του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ περιφερειών.

Τροπολογία 24
Άρθρο 6, σημείο (1), στοιχείο (δ α) (νέο)

δα) προώθηση του αποκεντρωμένου 
προτύπου διαχείρισης INTERREG, 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διευκρινίζει τη λογική της αιτιολογικής σκέψης 12 που παραθέτει ειδικές 
διατάξεις, μια εκ των οποίων είναι η διαχείριση. Το αποκεντρωμένο πρότυπο διαχείρισης 
INTERREG έχει αποδείξει την αξία του και θα έπρεπε ως εκ τούτου να θεωρηθεί χρήσιμο στο 
πλαίσιο της εδαφικής συνεργασίας.

Τροπολογία 25
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο δβ) (νέο)
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δβ) προστασία και ενίσχυση της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσου 
υποστήριξης της οικονομικής ανάπτυξης, 
της χωροταξικής αναβάθμισης των πόλεων 
και της υπαίθρου, καθώς και του 
τουρισμού με την προώθηση του 
αποκεντρωμένου προτύπου διαχείρισης 
INTERREG.

Αιτιολόγηση

Αυτό το πεδίο δραστηριότητας δεν περιορίζεται στα τοπικά ή περιφερειακά πλαίσια. Υπάρχουν 
σαφή παραδείγματα διεθνικής συνεργασίας για την επίλυση προβλημάτων και τη διάδοση των 
βέλτιστων πρακτικών, που προσέφεραν σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με τρόπους 
που δεν είναι δυνατοί στα δίκτυα. Τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναβάθμιση αφορούν 
συχνά το ιστορικό περιβάλλον και έχει διαπιστωθεί ότι όλες οι περιφέρειες της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Πρέπει να γίνουν περισσότερα και τα διεθνικά έργα αποτελούν έναν αποτελεσματικό 
τρόπο για την επίτευξη προόδου, εξασφαλίζοντας τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων 
τεχνικών και τεχνογνωσίας.

Τροπολογία 26
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και με εστίαση στα θέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 8, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για 
δίκτυα συνεργασίας τα οποία καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα και δράσεων που 
περιλαμβάνουν μελέτες, συλλογή 
δεδομένων καθώς και παρακολούθηση και 
ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην 
Κοινότητα.

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και δημοσίων φορέων και 
με εστίαση στα θέματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων για δίκτυα συνεργασίας τα 
οποία καλύπτουν ολόκληρη την Κοινότητα 
και δράσεων που περιλαμβάνουν μελέτες, 
συλλογή δεδομένων καθώς και 
παρακολούθηση και ανάλυση των 
αναπτυξιακών τάσεων στην Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση είναι πολύ περιοριστική. Με την προώθηση της δικτύωσης ενός 
ευρύτερου φάσματος οργανισμών, μπορεί να αποκτηθεί περισσότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, ώστε να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και η τεχνογνωσία σε ζητήματα που 
αφορούν την περιφερειακή πολιτική.
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Τροπολογία 27
Άρθρο 6, παράγραφος 3α (νέα)

3α) Ο συντονισμός των σχεδίων δικτύωσης 
γίνεται σε μία ενιαία ζώνη και με μία ενιαία 
γραμματεία για όλη την ΕΕ.
Πραγματοποιείται ενδιάμεση αξιολόγηση 
των υπαρχόντων δικτύων όπως τα 
ESPON, URBAct και INTERACT.

Αιτιολόγηση

Το INTERREG IIIc χωρίζεται σε βόρεια, νότια, ανατολική και δυτική ζώνη. Τα δίκτυα, όμως, 
αποδεδειγμένα υπερβαίνουν τις ζώνες αυτές, οι οποίες έτσι χάνουν το νόημά τους και γίνονται 
ένας περιττός και δαπανηρός γραφειοκρατικός φόρτος. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τον 
εξορθολογισμό και την αναδιάρθρωση της διαχείρισης των δικτύων στη βάση μιας ενιαίας 
ζώνης για όλη την ΕΕ. Αυτό θα αποτελούσε αποδοτικότερο τρόπο χρήσης των πόρων του 
προϋπολογισμού και θα βοηθούσε στην παραγωγή συνεκτικότερων έργων.

Τα δίκτυα που χρηματοδοτούνται σήμερα από το INTERREG IIIc περιλαμβάνουν τρία δίκτυα 
που υποστηρίζονται από την Επιτροπή και για τα οποία δεν έχει γίνει αξιολόγηση: ESPON, 
URBAct και INTERACT.

Τροπολογία 28
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 5α (νέο)

5α) Προστασία και διατήρηση ιστορικών 
αγροτικών κτιρίων

Αιτιολόγηση

Ένα από τα προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της υπαίθρου είναι ο αριθμός  των 
ερειπωμένων αγροτικών κτιρίων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά ολόκληρη τη 
διευρυμένη Ένωση. Τα κτίρια αυτά έχουν συχνά ιστορική αξία και η αποκατάσταση και 
αξιοποίησή τους μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των περιοχών της υπαίθρου. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στην επίτευξη της βιωσιμότητας, αλλά 
δεν συνιστά επενδυτική ενίσχυση, δεδομένου ότι η σημερινή κατάσταση των κτιρίων είναι 
αποτέλεσμα της αποτυχίας των δυνάμεων της αγοράς.

Τροπολογία 29
Άρθρο 10, παράγραφος 2
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Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 το 
ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί ιδιαίτερα τις 
επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης, στην προώθηση και ανάπτυξη 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, 
στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης των 
φυσικών πόρων και στην τόνωση του 
τουριστικού τομέα.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 το 
ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί ιδιαίτερα τις 
επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης, στην προώθηση και ανάπτυξη 
κάθε είδους οικονομικών δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται όχι μόνο με την πολιτιστική 
κληρονομιά αλλά και με τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες που 
είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένες στα 
χωροταξικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
(αγροτικά τηλεκέντρα κ.λπ.), με την
προώθηση της βιώσιμης χρήσης των 
φυσικών πόρων και στην τόνωση του 
τουριστικού τομέα.

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της πολιτικής για την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες όσον αφορά τον τουρισμό, 
τις περιοχές της υπαίθρου και άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα.

Τροπολογία 30
Άρθρο 11, εδάφιο βα (νέο)

βα) Υποστήριξη για την αντιμετώπιση του 
ελλείμματος σε τεχνολογική καινοτομία και 
σε έρευνα και ανάπτυξη (Ε&ΤΑ).

Αιτιολόγηση

Οι δυσκολίες στην πρόσβαση δεν αφορούν μόνο τον τομέα των μεταφορών εμπορευμάτων και 
των συγκοινωνιών, αλλά και, ιδίως, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες τις τηλεπικοινωνίες και την 
ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας.

Τροπολογία 31
Άρθρο 17, παράγραφος 2α (νέα)

2α) Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στον 
κύριο δικαιούχο και στους μεμονωμένους 
δικαιούχους πριν, στη διάρκεια και μετά 
την υλοποίηση του σχεδίου.

Αιτιολόγηση

Πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε επιχειρηματικά 
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κεφάλαια και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας όταν το σύνολο των 
ενισχύσεων καταβάλλονται πολύ μετά την πραγματοποίηση των δαπανών. Σε ακραίες
περιπτώσεις, έγινε αναγκαία η εγκατάλειψη του έργου λόγω της πτώχευσης μεμονωμένων 
δικαιούχων. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί, εάν το 25% της ενίσχυσης καταβάλλεται 
πριν από την έναρξη του έργου, το 50% κατά τη διάρκεια των εργασιών και το υπόλοιπο 25 % 
μετά την ολοκλήρωσή τους.
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