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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία έχει ως 
σκοπό να συνδυάσει σε ένα κοινό πλαίσιο υφιστάμενα ειδικά κοινοτικά προγράμματα 
ενίσχυσης  καθώς και σχετικά τμήματα άλλων κοινοτικών προγραμμάτων σε τομείς 
σημαντικούς για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας, του δυναμικού καινοτομίας 
και της αειφόρου  ανάπτυξης ενώ αντιμετωπίζονται συμπληρωματικές περιβαλλοντικές 
ανησυχίες. 

Ο συντάκτης σας, χαιρετίζει αυτή την πρωτοβουλία με σκοπό να υπάρξει μεγαλύτερη 
συνάφεια και συνεργία μεταξύ των σχετικών κοινοτικών προγραμμάτων και μέσων.

Το πρόγραμμα πλαίσιο θα ισχύει από το 2007 έως το 2013  με ένα προϋπολογισμό ύψους 
4,21 δισεκατομμύρια €. Θα συμπεριλαμβάνει τρία υπο-προγράμματα:

• το πρόγραμμα επιχειρηματικότητα και καινοτομία,

• το πρόγραμμα υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών),

• το πρόγραμμα ευφυής ενέργεια - Ευρώπη

Ο συντάκτης σας αναγνωρίζει τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην 
οικονομία της ΕΕ. Ως εκ τούτου χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ΜΜΕ ευρίσκονται στο κέντρο 
του νέου προγράμματος και στρατηγικής.

Τα ειδικά προγράμματα και μέσα θα πρέπει να διευκολύνουν την προσαρμογή των εταιρειών 
σε δομικές αλλαγές, να ενθαρρύνουν μία συνεργασία ευνοϊκή για την επιχειρηματικότητα και 
την επιχείρηση, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ και να ενισχύσουν την καλύτερη 
εκμετάλλευση του δυναμικού καινοτομίας των επιχειρήσεων. 

Η Κοινότητα θα πρέπει επίσης να εξοπλισθεί με μία υγιή βάση ανάλυσης ώστε να ενισχύσει 
τη διαμόρφωση της πολιτικής στους τομείς των ΜΜΕ, την επιχειρηματικότητα την 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στους βιομηχανικούς κλάδους.  Μία παρόμοια βάση 
θα πρέπει να  δημιουργεί πρόσθετη αξία στην πληροφορία που διατίθεται σε εθνικό επίπεδο 
στους εν λόγους τομείς.

Η Κοινότητα θα πρέπει να ενισχύσει την κοινή ανάπτυξη στρατηγικών ανταγωνιστικότητας 
για τους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Η Κοινότητα θα πρέπει επίσης να 
προωθήσει τις καλύτερες πρακτικές σε σχέση με το επιχειρηματικό περιβάλλον και τον 
πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ευθύνης σε επιχειρηματικό επίπεδο καθώς 
και τις ευκαιρίες ισότητας των φύλων και να προωθήσει των ανάδειξη νέων επιχειρηματιών. 

Το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας θα πρέπει να απαντά στις 
μεταβαλλόμενες οικονομικές ανάγκες των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για την  
εκ του σύνεγγυς χρηματοδότηση και την προσαρμογή τους στο νέο χρηματοδοτικό 
περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς. 
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Ο συντάκτης σας έχει προτείνει ορισμένες τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής, κυρίως 
εισάγοντας στοιχεία στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, 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 2

(2) Για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα 
και η καινοτομία στην Κοινότητα, για να 
προχωρήσει η κοινωνία της γνώσης και για 
να βασιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε μια 
ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση, πρέπει να 
θεσπιστεί ένα πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (στο 
εξής «το πρόγραμμα πλαίσιο»).

(2) Για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα,
με σκοπό και την επίτευξη του στόχου της 
Λισαβόνας περί πλήρους απασχόλησης, και 
η καινοτομία στην Κοινότητα, που θα 
συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο και 
συνοχή, για να προχωρήσει η κοινωνία της 
γνώσης και για να βασιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη σε μια ισόρροπη οικονομική 
μεγέθυνση, πρέπει να θεσπιστεί ένα 
πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (στο 
εξής «το πρόγραμμα πλαίσιο»).

Αιτιολόγηση

Εάν χρειάζεται να προωθηθούν η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία στην Κοινότητα, είναι 
ακριβώς γιατί οι τελικοί αποδέκτες των θετικών αποτελεσμάτων θα είναι οι ίδιοι οι πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα οι εργαζόμενοι. Ο τελικός στόχος δηλαδή των δράσεων 
που θεσπίζει το εν λόγω πρόγραμμα-πλαίσιο είναι να επιτευχθεί η πλήρης απασχόληση, όπως 
αυτό προβλέπεται από την Στρατηγική της Λισαβόνας.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Ο στόχος αυτός είναι σύμφωνος με την (3) Ο στόχος αυτός είναι σύμφωνος με την 
  

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ανακοίνωση της Επιτροπής στο εαρινό 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο 
«Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση 
και την απασχόληση - Νέο ξεκίνημα για τη 
στρατηγική της Λισσαβώνας», η οποία ζητά 
να γίνουν ενέργειες με σκοπό την προώθηση 
της μεγέθυνσης και της ανταγωνιστικότητας 
και για να γίνει η Ευρώπη ελκυστικότερος 
τόπος για επενδύσεις και εργασία, 
υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να τονωθεί η 
επιχειρηματική πρωτοβουλία, να 
προσελκυστούν επαρκή κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου για να 
δημιουργηθούν επιχειρήσεις, και να 
διατηρηθεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή 
βιομηχανική βάση, ενώ παράλληλα πρέπει 
να προωθηθούν η καινοτομία, και ιδίως η 
«οικοκαινοτομία» δηλαδή η καινοτομία 
εκείνη που συνδέεται ή χρησιμοποιεί 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες, η υιοθέτηση 
των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η βιώσιμη χρήση 
των πόρων. Αν και η ανταγωνιστικότητα 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε σφριγηλές 
επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε 
ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές και 
υποστηρίζονται από τις σωστές συνθήκες 
πλαισίου, ιδίως δε από ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο που ευνοεί την καινοτομία, η 
κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ώθηση 
της υποστήριξης και στην παροχή 
συμπληρωματικής χρηματοδότησης στην 
περίπτωση κακής λειτουργίας της αγοράς.

ανακοίνωση της Επιτροπής στο εαρινό 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο 
«Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση 
και την απασχόληση - Νέο ξεκίνημα για τη 
στρατηγική της Λισσαβώνας», η οποία ζητά 
να γίνουν ενέργειες με σκοπό την προώθηση 
της ισόρροπης οικονομικής μεγέθυνσης και 
της ανταγωνιστικότητας και για να γίνει η 
Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος για 
επενδύσεις και εργασία, υπενθυμίζοντας ότι 
πρέπει να τονωθεί η επιχειρηματική 
πρωτοβουλία, να προσελκυστούν επαρκή 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου για να 
δημιουργηθούν επιχειρήσεις, να αυξηθούν 
ποσοτικά και να βελτιωθούν ποιοτικά οι 
θέσεις εργασίας και να διατηρηθεί μια 
ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση, ενώ 
παράλληλα πρέπει να προωθηθούν η 
καινοτομία, και ιδίως η «οικοκαινοτομία» 
δηλαδή η καινοτομία εκείνη που συνδέεται 
ή χρησιμοποιεί περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες, η υιοθέτηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η 
βιώσιμη χρήση των πόρων. Αν και η 
ανταγωνιστικότητα βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό σε σφριγηλές επιχειρήσεις οι οποίες 
λειτουργούν σε ανοικτές και ανταγωνιστικές 
αγορές και υποστηρίζονται από τις σωστές 
συνθήκες πλαισίου, ιδίως δε από ένα 
ρυθμιστικό πλαίσιο που ευνοεί την 
καινοτομία και από ένα εκπαιδευμένο 
εργατικό δυναμικό, καθώς και από την 
ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή, η κοινοτική 
χρηματοδότηση μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην ώθηση της 
υποστήριξης και στην παροχή 
συμπληρωματικής χρηματοδότησης στην 
περίπτωση κακής λειτουργίας της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία περισσότερων επιχειρήσεων και η τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος 
μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν όχι μόνο στην ανάπτυξη θέσεων εργασίας στην αγορά αλλά 
και στην βελτίωση των ήδη υφιστάμενων.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 10
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(10) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση περιορίζεται στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων κακής 
λειτουργίας της αγοράς και με σκοπό να 
αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις της 
αγοράς, η χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να συμφωνεί με 
τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις και με τα συνοδευτικά μέσα και 
τον ισχύοντα ορισμό της Κοινότητας για τις 
ΜΜΕ.

(10) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδότηση περιορίζεται στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων κακής 
λειτουργίας της αγοράς, περιλαμβανομένης 
και της αγοράς εργασίας, και με σκοπό να 
αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις της 
αγοράς, που μεταξύ των άλλων μπορεί να 
σημαίνουν περαιτέρω αύξηση της 
ανεργίας, η χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να συμφωνεί με 
τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις και με τα συνοδευτικά μέσα και 
τον ισχύοντα ορισμό της Κοινότητας για τις 
ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Σημασία δεν έχει μόνο η λειτουργία της αγοράς των προϊόντων και του χρήματος αλλά και η 
αγορά εργασίας η οποία επίσης χρειάζεται την δέουσα προσοχή της Κοινότητας και την 
οικονομική παρέμβασή της όταν αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω ιδιαίτερων δυσκολιών.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Το πρόγραμμα πλαίσιο και τα ειδικά 
προγράμματα πρέπει να παρακολουθούνται 
και να αξιολογούνται τακτικά ώστε να είναι 
δυνατή η επαναπροσαρμογή τους.

(12) Το πρόγραμμα πλαίσιο και τα ειδικά 
προγράμματα πρέπει να παρακολουθούνται 
και να αξιολογούνται τακτικά.  Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή εκπονεί ετήσια 
έκθεση υλοποίησης για κάθε ειδικό 
πρόγραμμα όσον αφορά την οικονομική 
εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τις 
επιπτώσεις. Το πρόγραμμα πλαίσιο και τα 
ειδικά προγράμματα θα πρέπει να 
αξιολογούνται ώστε να είναι δυνατή η 
αναπροσαρμογή τους. 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή σκοπεύει να διασαφηνίσει σε ένα βαθμό τον τρόπο με τον οποίο τα 
προγράμματα θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται. Το αρχικό κείμενο αυτής της 
αιτιολογικής σκέψεως είναι πολύ ασαφές. 
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Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤΕ) αποτελεί το όργανο της Κοινότητας 
που ειδικεύεται στη χορήγηση κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου και μέσων 
εγγυήσεων για τις ΜΜΕ. Συμβάλλει στην 
επιδίωξη των κοινοτικών στόχων, όπως είναι 
η κοινωνία με βάση τη γνώση, η καινοτομία, 
η ανάπτυξη, η απασχόληση και η προώθηση 
του επιχειρηματικού πνεύματος. Το ΕΤΕ 
εξασφαλίζει την απαιτούμενη συνέχεια στη 
διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων 
και στο θέμα αυτό έχει αποκτήσει πολύ 
μεγάλη πείρα. Η διαχείριση των κοινοτικών 
χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ από το 
ΕΤΕ εξ ονόματος της Επιτροπής έχει 
θεωρηθεί ορθή πρακτική από ανεξάρτητες 
αξιολογήσεις. Το ΕΤΕ διαθέτει επίσης την 
εμπειρογνωμοσύνη για να υποστηρίξει νέες 
δράσεις που βασίζονται σε συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχουν 
ξεκινήσει από τα κράτη μέλη με σκοπό την 
προσέλκυση ροών επενδύσεων υψηλού 
κινδύνου από τις αγορές κεφαλαίων προς 
όφελος των καινοτόμων μικρών 
επιχειρήσεων.

(18) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤΕ) αποτελεί το όργανο της Κοινότητας 
που ειδικεύεται στη χορήγηση κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου και μέσων 
εγγυήσεων για τις ΜΜΕ. Συμβάλλει στην 
επιδίωξη των κοινοτικών στόχων, όπως είναι 
η κοινωνία με βάση τη γνώση, η καινοτομία, 
η ανάπτυξη, η απασχόληση και η προώθηση 
του επιχειρηματικού πνεύματος. Το ΕΤΕ 
εξασφαλίζει την απαιτούμενη συνέχεια στη 
διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων 
και στο θέμα αυτό έχει αποκτήσει πολύ 
μεγάλη πείρα. Η διαχείριση των κοινοτικών 
χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ από το 
ΕΤΕ εξ ονόματος της Επιτροπής έχει 
θεωρηθεί ορθή πρακτική από ανεξάρτητες 
αξιολογήσεις. Το ΕΤΕ διαθέτει επίσης την 
εμπειρογνωμοσύνη για να υποστηρίξει νέες 
δράσεις που βασίζονται σε συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχουν 
ξεκινήσει από τα κράτη μέλη με σκοπό την 
προσέλκυση ροών επενδύσεων υψηλού 
κινδύνου από τις αγορές κεφαλαίων προς 
όφελος των καινοτόμων μικρών 
επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης με 
μικροπιστώσεις ευέλικτων μορφών 
γυναικείων ή οικογενειακών επιχειρήσεων 
που χρησιμοποιούν καινοτόμες μορφές 
τεχνολογίας. Η προβολή των δράσεων του 
ΕΤΕ σε δική σχέση με τις ΜΜΕ θα πρέπει 
να βελτιωθεί.

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΕ διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των ΜΜΕ, αλλά υπάρχει ακόμη 
έλλειψη προβολής των δράσεων μεταξύ των κυριοτέρων ενεχομένων μερών, δηλαδή τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις 
επιχειρήσεις και την καινοτομία 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

(20) Οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις 
επιχειρήσεις και την καινοτομία 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
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εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις 
πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία και 
τις ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και 
στη διακρατική μεταφορά της καινοτομίας, 
της γνώσης και της τεχνολογίας. Πολύ 
σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος τους στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις 
πληροφορίες σχετικά με την κοινοτική 
νομοθεσία που τους αφορά και σχετικά με 
τη μελλοντική νομοθεσία ώστε να μπορούν 
να προετοιμάζονται και να προσαρμόζονται 
με αποτελεσματικό από άποψη κόστους 
τρόπο. Οι εξωτερικές αξιολογήσεις τονίζουν 
ότι ο οριζόντιος ρόλος στην παράδοση 
ευρωπαϊκών υπηρεσιών στήριξης των 
επιχειρήσεων πρέπει να ενισχυθεί. Αυτό 
αφορά τη διάδοση των πληροφοριών 
σχετικά με τα κοινοτικά προγράμματα και 
την προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ 
στα προγράμματα αυτά, ιδίως δε τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στο κοινοτικό 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, την 
τεχνολογική ανάπτυξη και την επίδειξη. Οι 
αξιολογήσεις τονίζουν επίσης τη 
σπουδαιότητα της διευκόλυνσης της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ Επιτροπής και 
ΜΜΕ.

εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις 
πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία και 
τις ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και 
στη διακρατική μεταφορά της καινοτομίας, 
της γνώσης και της τεχνολογίας. Πολύ 
σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος τους στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις 
πληροφορίες σχετικά με την κοινοτική 
νομοθεσία που τους αφορά και σχετικά με 
τη μελλοντική νομοθεσία, ειδικότερα δε με 
την εργατική και την κοινωνική νομοθεσία, 
ώστε να μπορούν να προετοιμάζονται και να 
προσαρμόζονται με αποτελεσματικό από 
άποψη κόστους τρόπο. Οι εξωτερικές 
αξιολογήσεις τονίζουν ότι ο οριζόντιος 
ρόλος στην παράδοση ευρωπαϊκών 
υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων 
πρέπει να ενισχυθεί. Αυτό αφορά τη 
διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τα 
κοινοτικά προγράμματα και την προώθηση 
της συμμετοχής των ΜΜΕ στα 
προγράμματα αυτά, ιδίως δε τη συμμετοχή 
των ΜΜΕ στο κοινοτικό πρόγραμμα 
πλαίσιο για την έρευνα, την τεχνολογική 
ανάπτυξη και την επίδειξη. Οι αξιολογήσεις 
τονίζουν επίσης τη σπουδαιότητα της 
διευκόλυνσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
Επιτροπής και ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Η εργατική νομοθεσία και η νομοθεσία στον κοινωνικό τομέα αποτελούν ένα σημαντικό μέρος 
της νομοθεσίας που μπορεί να επιβαρύνει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ.  
Ως εκ τούτου η πρόσβαση σε αυτήν την (μελλοντική) κοινωνική νομοθεσία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. 

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Η Κοινότητα πρέπει να εξοπλιστεί με 
μια αξιόπιστη αναλυτική βάση για να 
υποστηρίξει τη χάραξη της πολιτικής στους 
τομείς των ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, 
της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 
στους βιομηχανικούς κλάδους. Μια βάση 
αυτού του είδους θα μπορούσε να προσθέσει 
αξία στις πληροφορίες που διατίθενται σε 

(21) Η Κοινότητα πρέπει να εξοπλιστεί με 
μια αξιόπιστη αναλυτική βάση για να 
υποστηρίξει τη χάραξη της πολιτικής στους 
τομείς των ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, 
της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 
στους βιομηχανικούς κλάδους. Μια βάση 
αυτού του είδους θα μπορούσε να προσθέσει 
αξία στις πληροφορίες που διατίθενται σε 



AD\582530EL.doc 9/17 PE 360.138v03-00

EL

εθνικό επίπεδο για τους τομείς αυτούς. Η 
Κοινότητα πρέπει να φροντίσει για την 
κοινή ανάπτυξη των στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας στους κλάδους της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών, και για την 
προώθηση των ορθών πρακτικών όσον 
αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον και 
την επιχειρηματική νοοτροπία, όπου 
περιλαμβάνονται η εταιρική κοινωνική 
ευθύνη και οι ίσες ευκαιρίες για τα δύο 
φύλα.

εθνικό επίπεδο για τους τομείς αυτούς. Η 
Κοινότητα πρέπει να φροντίσει για την 
κοινή ανάπτυξη των στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας στους κλάδους της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών, και για την 
προώθηση των ορθών πρακτικών και την 
αξιοποίηση εμπειριών σε σχέση με το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, με τη συνεχή 
αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των 
εργαζομένων και την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής νοοτροπίας από άνδρες 
και γυναίκες, καθώς και με την εταιρική 
κοινωνικής ευθύνη με βάση την αρχή των 
ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
γυναικών και ανδρών σε θέματα 
κατάρτισης, απασχόλησης και δια βίου 
μάθησης.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 22

(22) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 20ής και 
21ης Μαρτίου 2003 έδωσε προτεραιότητα 
στην καινοτομία και στην 
επιχειρηματικότητα και τόνισε την ανάγκη η 
Ευρώπη να κάνει περισσότερα για να 
μετατρέψει τις ιδέες σε πραγματική 
προστιθέμενη αξία. Ζήτησε επίσης να γίνουν 
περαιτέρω ενέργειες για να δημιουργηθούν 
οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορέσουν να αναπτύξουν 
καινοτομίες. Το γραμμικό μοντέλο της 
καινοτομίας, σύμφωνα με το οποίο η έρευνα 
οδηγεί απευθείας στην καινοτομία, έχει 
αποδειχθεί ανεπαρκές όσον αφορά την 
ερμηνεία της καινοτόμου επίδοσης και τη 
χάραξη των κατάλληλων πολιτικών για την 
καινοτομία. Αναγνωρίζοντας ότι οι 
επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της 
διαδικασίας της καινοτομίας, η 
χρηματοδότηση για την τόνωση των 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που 
αφορούν την καινοτομία και για την 
προετοιμασία της ανάληψης της καινοτομίας 
από την αγορά, καθώς και για την 

(22) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 20ής και 
21ης Μαρτίου 2003 έδωσε προτεραιότητα 
στην καινοτομία και στην 
επιχειρηματικότητα και τόνισε την ανάγκη η 
Ευρώπη να κάνει περισσότερα για να 
μετατρέψει τις ιδέες σε πραγματική 
προστιθέμενη αξία. Ζήτησε επίσης να γίνουν 
περαιτέρω ενέργειες για να δημιουργηθούν 
οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι 
επιχειρήσεις να μπορέσουν να αναπτύξουν 
καινοτομίες. Το γραμμικό μοντέλο της 
καινοτομίας, σύμφωνα με το οποίο η έρευνα 
οδηγεί απευθείας στην καινοτομία, έχει 
αποδειχθεί ανεπαρκές όσον αφορά την 
ερμηνεία της καινοτόμου επίδοσης και τη 
χάραξη των κατάλληλων πολιτικών για την 
καινοτομία. Αναγνωρίζοντας ότι οι 
επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοί τους
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας 
της καινοτομίας, η χρηματοδότηση για την 
τόνωση των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων που αφορούν την καινοτομία, 
μια πιο στοχοθετημένη ενσωμάτωση του 
επιχειρηματικού πνεύματος ως σημαντικού 
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προώθηση της διαχείρισης και της 
νοοτροπίας της καινοτομίας, πρέπει να 
υπαχθεί στο πρόγραμμα 
«Επιχειρηματικότητα και καινοτομία». Τα 
μέσα αυτά πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η 
καινοτομία θα λειτουργήσει υπέρ της 
προώθησης της ανταγωνιστικότητας και ότι 
υλοποιείται σε πρακτικές εφαρμογές σε 
επίπεδο επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 25ης και 26ης Μαρτίου 2004 
πρόσθεσε επίσης ότι οι καθαρές τεχνολογίες 
είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη 
αξιοποίηση των συνεργιών επιχειρήσεων και 
περιβάλλοντος. Η προώθηση της 
οικοκαινοτομίας, στην οποία 
περιλαμβάνονται οι καθαρές τεχνολογίες, 
μπορεί να συμβάλει στην πλήρη αξιοποίηση 
του δυναμικού τους.

τομέα δράσης σε όλα τα επίπεδα 
κατάρτισης, καθώς και για την 
προετοιμασία της ανάληψης της καινοτομίας 
από την αγορά, καθώς και για την 
προώθηση της διαχείρισης και της 
νοοτροπίας της καινοτομίας, πρέπει να 
υπαχθεί στο πρόγραμμα 
«Επιχειρηματικότητα και καινοτομία». Τα 
μέσα αυτά πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η 
καινοτομία θα λειτουργήσει υπέρ της 
προώθησης της ανταγωνιστικότητας και ότι 
υλοποιείται σε πρακτικές εφαρμογές σε 
επίπεδο επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 25ης και 26ης Μαρτίου 2004 
πρόσθεσε επίσης ότι οι καθαρές τεχνολογίες 
είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη 
αξιοποίηση των συνεργιών επιχειρήσεων και 
περιβάλλοντος. Η προώθηση της 
οικοκαινοτομίας, στην οποία 
περιλαμβάνονται οι καθαρές τεχνολογίες, 
μπορεί να συμβάλει στην πλήρη αξιοποίηση 
του δυναμικού τους. Υπάρχει επίσης ένα
αναξιοποίητο δυναμικό και ένας πλούτος 
γνώσεων μεταξύ των εργαζομένων σε όλα 
τα επίπεδα των επιχειρήσεων· αυτά θα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και το 
επιχειρηματικό πνεύμα.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 27

(27) Οι ΤΠΕ αποτελούν τον κεντρικό κορμό 
για την οικονομία της γνώσης. Συμβάλλουν 
στο ήμισυ σχεδόν της αύξησης της 
παραγωγικότητας στις σύγχρονες οικονομίες 
και προσφέρουν μοναδικές λύσεις για την 
αντιμετώπιση των σπουδαιότερων 
κοινωνικών προκλήσεων. Η βελτίωση του 
δημόσιου τομέα και των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας πρέπει να γίνει σε στενή 
συνεργασία με τις αντίστοιχες κοινοτικές 
πολιτικές, για παράδειγμα, στους τομείς της 
δημόσιας υγείας, της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών, της ανάπτυξης της εσωτερικής 

(27) Οι ΤΠΕ αποτελούν τον κεντρικό κορμό 
για την οικονομία της γνώσης. Συμβάλλουν 
στο ήμισυ σχεδόν της αύξησης της 
παραγωγικότητας στις σύγχρονες οικονομίες 
και προσφέρουν μοναδικές λύσεις για την 
αντιμετώπιση των σπουδαιότερων 
κοινωνικών προκλήσεων. Η βελτίωση του 
δημόσιου τομέα και των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας πρέπει να γίνει σε στενή 
συνεργασία με τις αντίστοιχες κοινοτικές 
πολιτικές, για παράδειγμα, στους τομείς της 
δημόσιας υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας 
και της μέριμνας για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
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αγοράς και του ανταγωνισμού. της απασχόλησης, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών, της ανάπτυξης της εσωτερικής 
αγοράς και του ανταγωνισμού.

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των κοινοτικών πολιτικών που άπτονται του δημόσιου τομέα και της κοινής ωφέλειας 
συγκαταλέγονται η προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η απασχόληση.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 28

(28) Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και 
η καλύτερη δυνατή χρήση καινοτόμων 
λύσεων με βάση τις ΤΠΕ, ιδίως για τις 
υπηρεσίες στους τομείς κοινής ωφέλειας. Η 
κοινοτική υποστήριξη πρέπει επίσης να 
διευκολύνει το συντονισμό και την 
υλοποίηση ενεργειών για την ανάπτυξη της 
κοινωνίας της πληροφορίας σε όλα τα κράτη 
μέλη.

(28) Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και 
η καλύτερη δυνατή χρήση καινοτόμων 
λύσεων με βάση τις ΤΠΕ, ιδίως για τις 
υπηρεσίες στους τομείς κοινής ωφέλειας. Η 
κοινοτική υποστήριξη πρέπει επίσης να 
διευκολύνει το συντονισμό και την 
υλοποίηση ενεργειών για την ανάπτυξη της 
κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς 
αποκλεισμούς, σε όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τα άρθρα 2, 26 και 29 της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία 11
Άρθρο 1, παράγραφος 3

3. Το πρόγραμμα πλαίσιο δεν θα καλύψει 
δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης.

3. Το πρόγραμμα πλαίσιο δεν θα καλύψει, 
αλλά ούτε θα έρθει σε αντίθεση με τις 
δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση
Οι δράσεις της Κοινότητας στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης αφενός 
και εκείνους της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας αφετέρου όχι μόνο δεν θα πρέπει να 
αλληλοκαλύπτονται, αλλά παράλληλα θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να 
αλληλοενισχύονται προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότερες.
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Τροπολογία 12
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β) α (νέο)

βα) τη διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση 
των εργαζομένων

Αιτιολόγηση
Σε μια ανταγωνιστική και καινοτόμο οικονομία, καίριο είναι το ζήτημα του μορφωτικού 
επιπέδου του εργαζόμενου ο οποίος και βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής.

Τροπολογία 13
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ε)

ε) οι δραστηριότητες ανταλλαγής και 
διάδοσης πληροφοριών, καθώς και οι 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης·

(ε) οι δραστηριότητες ανταλλαγής και 
διάδοσης πληροφοριών, εμπειριών και 
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και οι 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης·

Αιτιολόγηση

Για τη στήριξη της εφαρμογής του προγράμματος είναι απαραίτητη η προώθηση, η επικοινωνία, 
η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών καθώς και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία 14
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων και των 
ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, της 
καινοτομίας και της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας (καλούμενο στο εξής 
«το πρόγραμμα ‘Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία’»).

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων και των 
ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, της 
καινοτομίας, της διάχυσης της γνώσης και 
της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας 
(καλούμενο στο εξής «το πρόγραμμα 
‘Επιχειρηματικότητα και καινοτομία’»).

Αιτιολόγηση

Η διάχυση της γνώσης παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και 
την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος.

Τροπολογία 15
Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α) α (νέο)

(αα) της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης
υψηλής ποιότητας στις δημιουργικές και 
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καινοτόμες βιομηχανίες·

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να έχει ως σαφή και ρητό στόχο τη δημιουργία απασχόλησης ποιότητας.

Τροπολογία 16
Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο ε) α (νέο)

εα) της διαρκούς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης των εργαζομένων·

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολογία για άρθρο 2, παράγραφο 1, β) i (νέο).

Τροπολογία 17
Άρθρο 11α (νέο)

Άρθρο 11α
Θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας 

στις δημιουργικές και καινοτόμες 
βιομηχανίες

Οι δράσεις που αφορούν τον τομέα των
θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας 
στις δημιουργικές και καινοτόμες 
βιομηχανίες είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν:
(α) την ενθάρρυνση καλών πρακτικών 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής των εργαζομένων·
(β) την ενθάρρυνση της στήριξης
συνεταιρισμών και επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονομίας·
(γ) την προώθηση της συνεργασίας και της
ανταλλαγής καλύτερων πρακτικών στους 
τομείς της απασχόλησης και της αειφόρου 
ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να έχει ως σαφή και ρητό στόχο τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας.
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Τροπολογία 18
Άρθρο 14, στοιχείο α)

α) η ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
επιχειρηματικής νοοτροπίας, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων και η εξισορρόπηση 
επιχειρηματικών κινδύνων και ανταμοιβής·

α) η ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
επιχειρηματικής νοοτροπίας μεταξύ των
εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της 
επιχείρησης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και 
η εξισορρόπηση επιχειρηματικών κινδύνων 
και ανταμοιβής·

Τροπολογία 19
Άρθρο 14, στοιχείο γ) α (νέο)

(γ α) η προώθηση του επιχειρηματικού
πνεύματος ως σημαντικού τομέα δράσης 
σε όλα τα επίπεδα κατάρτισης·

Τροπολογία 20
Άρθρο 15α (νέο)

Άρθρο 15α
Εκπαίδευση και κατάρτιση των 

εργαζόμενων
Στις δράσεις που αφορούν τη διαρκή 
εκπαίδευση και κατάρτιση των 
εργαζόμενων είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνονται:
α) η διάχυση της νέας τεχνολογικής 
γνώσης στους εργαζόμενους με 
πραγματοποίηση ειδικών σεμιναρίων, με 
στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων τους.
β) η διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση 
των εργαζόμενων σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα, έτσι ώστε, αφενός, να 
προωθείται  η κουλτούρα της καινοτομίας 
και, αφετέρου, να εισάγονται οι συνθήκες 
ανάληψης δημιουργικών πρωτοβουλιών 
και δράσεων από την πλευρά τους.

Αιτιολόγηση
Το νέο αυτό άρθρο αποτελεί το φυσικό επακόλουθο της προσθήκης νέου στόχου περί 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόμενων στο άρθρο 10 «Θέσπιση και στόχοι». 
Αναφέρονται οι τρόποι υλοποίησης του στόχου αυτού. 
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Τροπολογία 21
Άρθρο 24, στοιχείο δ) α (νέο)

(δ α) την επισήμανση των αγκυλώσεων και
των μέτρων συντονισμού των φορολογικών 
πολιτικών των κρατών μελών, τα οποία θα 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου·

Τροπολογία 22
Άρθρο 28, στοιχείο α)

α) στην προώθηση της καινοτομίας στις 
διαδικασίες, στις υπηρεσίες και στα 
προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ, ιδίως 
στις ΜΜΕ και στις δημόσιες υπηρεσίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε 
δεξιότητες·

α) στην προώθηση της καινοτομίας στις 
διαδικασίες, στις υπηρεσίες και στα 
προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ, ιδίως 
στις ΜΜΕ και στις δημόσιες υπηρεσίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της
υψηλού επιπέδου κατάρτισης, ώστε να 
επιτευχθεί ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και να 
εξασφαλιστεί η εφαρμογή του μέσω της διά
βίου μάθησης·

Αιτιολόγηση

Το εργατικό δυναμικό που διαθέτει υψηλό επίπεδο ειδίκευσης ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της επιχείρησης και μπορεί ευκολότερα να μετακινηθεί σε 
νέες θέσεις εργασίας.

Τροπολογία 23
Άρθρο 28, στοιχείο γ)

γ) στην προώθηση και στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες 
και τα οφέλη που προσφέρουν οι ΤΠΕ στους 
πολίτες και στις επιχειρήσεις και στην 
ενθάρρυνση της συζήτησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σχετικά με τις νέες τάσεις στις ΤΠΕ.

γ) στην προώθηση και στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες 
και τα οφέλη που προσφέρουν οι ΤΠΕ στους 
πολίτες, κυρίως στους ανέργους και στα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, και στις 
επιχειρήσεις και στην ενθάρρυνση της 
συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά 
με τις νέες τάσεις στις ΤΠΕ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της αξιοποίησης των ΤΠΕ για ορισμένες 
ευαίσθητες κατηγορίες ατόμων στις οποίες οφείλουμε να αποδώσουμε μεγαλύτερη προσοχή.
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Τροπολογία 24
.Άρθρο 29, σημείο (γ)

(γ) στη βελτίωση της ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της 
διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών σε τομείς δημόσιου συμφέροντος 
και για τη συμμετοχή μέσω των ΤΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των διαλειτουργικών 
πανευρωπαϊκών ή διακρατικών δημόσιων 
υπηρεσιών, καθώς και της ανάπτυξης 
στοιχείων κοινού ενδιαφέροντος και 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

(γ) στη βελτίωση της πρόσβασης, της 
ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της 
διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών σε τομείς δημόσιου συμφέροντος 
και για τη συμμετοχή μέσω των ΤΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των διαλειτουργικών 
πανευρωπαϊκών ή διακρατικών δημόσιων 
υπηρεσιών, καθώς και της ανάπτυξης 
στοιχείων κοινού ενδιαφέροντος και 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος θα πρέπει επίσης να 
βελτιωθούν με σκοπό να μην έχουμε άτομα τα οποία εξαιρούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες 
διότι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 
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