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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η θέσπιση προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
(2007-2013) που εστιάζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει κατ' αρχήν να 
επιδοκιμασθεί. Με το νέο πρόγραμμα δεν συνδυάζονται μόνον ορισμένα προγράμματα 
αλλά τίθενται επίσης νέες προτεραιότητες.

2. Δεδομένου ότι, παρά την προγραμματιζόμενη χρηματοδότηση ύψους 4.212,6 εκατ. ευρώ, 
το πρόγραμμα αυτό συνιστά μόνον περίπου το ένα δέκατο των συνολικών 
προβλεπόμενων ερευνών, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε να διατεθεί στις 
επιχειρήσεις η μεγαλύτερη αναλογία των ενισχύσεων και να μην χρησιμοποιηθούν για 
διοικητικούς ή οργανωτικούς σκοπούς.

3. Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος πλαισίου CIP θα πρέπει να έγκειται 
στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που αναπτύσσουν καινοτόμες 
ιδέες στις παραγωγικές διαδικασίες και προετοιμάζουν την εφαρμογή τους στην αγορά. 
Γι' αυτήν ακριβώς τη "διαδικασία μετασχηματισμού" απαιτείται στοχοθετημένη ενίσχυση 
διότι πολλές αξιόλογες από τεχνολογική άποψη ιδέες και επιστημονικές εργασίες δεν 
επενδύονται σε προϊόντα που μπορούν να διατεθούν στην αγορά.

4. Οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και διενέργειας ελέγχων καθώς και οι στατιστικές 
πρέπει να περιορισθούν στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της εξάλειψης της γραφειοκρατίας.

5. Πρέπει να επιδοκιμασθεί ρητώς ο συνδυασμός των 9 υφισταμένων προγραμμάτων 
υποστήριξης στο πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
(CIP). Με τον τρόπο αυτό μπορούν να μειωθούν οι διοικητικές δαπάνες και να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα προγράμματα στήριξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Ο τομέας της "ευφυούς ενέργειας" εξετάζει το συνολικό δυναμικό καινοτομίας στον 
ενεργειακό τομέα. Πρέπει να επιδοκιμασθεί η στήριξη καινοτομιών στο πλαίσιο των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, μολονότι συνιστούν 
μόνον ένα τμήμα του ενεργειακού τομέα. Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει να υποστηριχθούν 
καινοτομίες στον τομέα των εξορυκτικών τεχνολογιών, της μηχανικής συστημάτων, της 
μετατροπής, καθώς και σε όλους τους υφιστάμενους ενεργειακούς κλάδους.

7. Τα μέτρα για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και των επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων δεν πρέπει να προσανατολίζονται μόνον σε νέες επιχειρήσεις αλλά και σε 
όλες τις μεσαίες επιχειρήσεις με δυναμικό ανάπτυξης.

8. Πρέπει επίσης να επικροτηθεί ο στόχος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
επιχειρήσεων μέσω της προώθησης της διεθνούς / ευρωπαϊκής διάστασης. Οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμβάλλουν στην επιχειρηματική καινοτομία εφόσον 
προτρέπονται να αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής 
εσωτερικής αγοράς.

9. Πρέπει να απλουστευθεί και να διευκολυνθεί η ταχύτερη εφαρμογή της διαδικασίας 
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υποβολής αιτήσεων των επιχειρήσεων προκειμένου να μην προκαλούνται άσκοπες 
δαπάνες και καθυστερήσεις. Ιδίως στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα 
πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής απλουστευμένης διαδικασίας αιτήσεων στο 
πλαίσιο της οποίας θα επαρκεί κατ' αρχήν η κατάθεση εντύπου δήλωσης, και μετά από 
θετική απάντηση, την αποστολή όλων των περαιτέρω απαιτούμενων πληροφοριών το 
αργότερο μετά από δύο μήνες. Ως εναλλακτική λύση, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 
παρέχουν άμεσα όλες τις πληροφορίες προκειμένου να εξοικονομείται κατά το δυνατόν 
χρόνος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως την καταβολή των ενισχύσεων. 
Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για κοινά σχέδια, θα πρέπει κατ' αρχήν να επαρκεί η 
συμμετοχή εταίρων από δύο χώρες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων 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 10

(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)  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

Επικέντρωση στις βασικές προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα 
που βασίζονται στην αγορά συμπληρώνουν 
και διευρύνουν τους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε εθνικό 
επίπεδο. Μπορούν να τονώσουν τις 

(17) Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα 
που βασίζονται στην αγορά συμπληρώνουν 
και διευρύνουν τους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε εθνικό 
επίπεδο. Μπορούν να τονώσουν τις

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ιδιωτικές επενδύσεις για τη δημιουργία νέων 
καινοτόμων εταιρειών και να βοηθήσουν τις 
εταιρείες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης στο 
στάδιο της επέκτασής τους ώστε να 
καλύψουν το έλλειμμα ιδίων κεφαλαίων. 
Μπορούν να διευκολύνουν τη χορήγηση 
πιστώσεων στις ΜΜΕ που ήδη υπάρχουν 
για τις δραστηριότητες ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητάς τους και του δυναμικού 
ανάπτυξής τους.

ιδιωτικές επενδύσεις για τη δημιουργία νέων 
καινοτόμων εταιρειών και να βοηθήσουν τις 
εταιρείες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης στο 
στάδιο της επέκτασής τους ώστε να 
καλύψουν το έλλειμμα ιδίων κεφαλαίων. 
Μπορούν να διευκολύνουν τη χορήγηση 
πιστώσεων στις ΜΜΕ που ήδη υπάρχουν 
για τις δραστηριότητες ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητάς τους και του δυναμικού 
ανάπτυξής τους. Μπορούν να βελτιώσουν 
την πρόσβαση ΜΜΕ σε κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου για 
δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την 
εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων σε 
ώριμα για την αγορά προϊόντα. Για το 
σκοπό αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εξετάσει, κατά πόσο και σε 
ποιο βαθμό μπορούν να προσφύγουν τα 
μέσα χρηματοδότησης του προγράμματος 
για επιχειρηματική πρωτοβουλία και 
καινοτομία σε πόρους από το Έβδομο 
Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Αιτιολόγηση

Κατά τη μεταφορά τεχνολογίας, δηλαδή κατά την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας σε 
ώριμα για την αγορά προϊόντα, υπάρχει λόγω του μεγάλου κινδύνου ένα κενό χρηματοδότησης. 
Οι πόροι όμως του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία δεν επαρκούν 
για να αντιμετωπιστεί εν προκειμένω η κατάσταση. Κατά συνπέπεια θα πρέπει η Επιτροπή να 
προβεί σε σύνδεση με το Έβδομο Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο και να καταστήσει δυνατή 
την προσφυγή στους εκεί πόρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για επενδύσεις σε ταμεία τα οποία 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 20

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

(20) Οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις 
επιχειρήσεις και την καινοτομία 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
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 των τεχνολογιών και των 
αποτελεσμάτων της έρευνας. Πολύ 
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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.

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, όπως π.χ. των 
ευρωπαϊκών κέντρων πληροφοριών (ΕΙC) 
ή των κέντρων μεταβίβασης καινοτομίας 
(ΙRC), 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 καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
προκηρυσσόμενους δημόσιους 
διαγωνισμούς. Οι αξιολογήσεις τονίζουν 
επίσης τη σπουδαιότητα της διευκόλυνσης 
της αλληλεπίδρασης μεταξύ Επιτροπής και 
ΜΜΕ. Εν προκειμένω πρέπει να 
διασφαλιστεί η διαφάνεια στη 
χρησιμοποίηση δημοσίων πόρων υπό το 
πρίσμα μιας αποτελεσματικής δράσης των 
ευρωπαϊκών υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Στο παρελθόν αποδείχθηκαν τα ΕIC και τα ΙRC ως έγκυροι συνομιλητές για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Η σχεδιαζόμενη για το 2006 νέα προκήρυξη των δικτύων υποστήριξης για 
επιχειρήσεις θα πρέπει να βασιστεί σε ήδη υπάρχουσες εμπειρίες και να αποτελέσει αφορμή για 
τη διοικητική απλοποίηση. Εν προκειμένω θα πρέπει να διασφαλιστεί στο μέλλον ότι μια 
αποτελεσματική δραστηριότητα δεν εμποδίζεται από δυσανάλογες υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων. Μέρος της δραστηριότητας του δικτύου θα πρέπει να είναι και η συμμετοχή στη 
διάδοση πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η υποστήριξη ΜΜΕ στην 
πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τα δύο 
έχουν μεγάλη σημασία για τη διαδικασία καινοτομίας και την επέκταση της δραστηριότητας 
συναλλαγών μιας επιχείρησης.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)
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20α.  Η Επιτροπή θα έπρεπε να δώσει
ιδιαίτερο βάρος στη στήριξη των ΜΜΕ 
απομακρυσμένων περιφερειών της ΕΕ. Για 
τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
η προώθηση στις πλέον απομακρυσμένες 
περιφέρειες υπηρεσιών και δικτύων για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων και την 
ενίσχυση της καινοτομίας.

Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα για την προώθηση της καινοτομίας λειτουργούν κυρίως στα μεγάλα 
αστικά κέντρα διαχέοντας τα οφέλη τους σε μικρή κλίμακα. Θα πρέπει να δοθεί βάρος και στην 
περαιτέρω προώθηση αυτών των δικτύων και στις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες της Ε 
ώστε οι αντίστοιχες ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν τις οποιεσδήποτε ευκαιρίες παρουσιάζονται.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

(30α)  Για την τόνωση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και την καθιέρωση 
ολοκληρωμένης κοινωνίας της γνώσης θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην
ψηφιακή τεχνολογία με κύριο στόχο να 
γεφυρωθεί το "ψηφιακό χάσμα" μεταξύ 
περιφερειών και κοινωνικών ομάδων.

Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει με πολλές από τις βασικές πολιτικές της Λισαβόνας έχει καίρια σημασία τόσο 
για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα όσο και για την κοινωνική συνοχή να γεφυρωθεί το 
ψηφιακό χάσμα μεταξύ περιφερειών και κοινωνικών ομάδων. Κανείς ευρωπαίος πολίτης δεν 
θα πρέπει να αποκλείεται από την κοινωνία της πληροφορίας.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

(42α)  Στο εγγύς μέλλον θα υπάρξει αύξηση 
της ζήτησης των καθαρών τεχνολογιών 
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η 
βιομηχανία της ΕΕ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην ανάληψη ηγετικής θέσης 
σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις 
δραστηριότητες αυτές. Οι επιχειρήσεις που 
προσαρμόζονται νωρίτερα στα υψηλότερα 
περιβαλλοντικά πρότυπα θα διαθέτουν 
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καίριο πλεονέκτημα.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να αποτελούν 
πρωταρχικό στόχο της ΕΕ καθώς στο μέλλον είναι αυτές που θα δώσουν στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τροπολογία 7
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2.  Το πρόγραμμα πλαίσιο θα βελτιώσει τις 
δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας της Κοινότητας ως προηγμένης 
κοινωνίας της γνώσης, της οποίας η 
βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται στην 
ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και στην 
πολύ ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία 
που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
βελτίωση της ποιότητάς του.

2.  Το πρόγραμμα πλαίσιο θα βελτιώσει τις 
δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας της Κοινότητας ως προηγμένης 
κοινωνίας της γνώσης, η οποία στο πλαίσιο 
μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς 
στοχεύει μια σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη και μπορεί κατ' αυτό τον τρόπο 
να διασφαλίσει υψηλό κοινωνικό επίπεδο 
προστασίας και υψηλά περιβαλλοντικά 
πρότυπα. Εν προκειμένω αποδίδει 
ιδιαίτερη αξία στην υποστήριξη ΜΜΕ και 
την καινοτόμο αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας.

Αιτιολόγηση

Απλούστερη και σαφέστερη διατύπωση.

Τροπολογία 8
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 
δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης, 
αλλά στηρίζει ρητώς την καινοτόμο 
εφαρμογή των πορισμάτων της έρευνας 
και της ανάπτυξης στις επιχειρήσεις.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή πορισμάτων της έρευνας και της ανάπτυξης σε επιχειρηματικές παραγωγικές 
διαδικασίες και εμπορεύσιμα προϊόντα είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την αξιοποίηση 
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του καινοτόμου δυναμικού.

Τροπολογία 9
Άρθρο 4, στοιχείο δ)

δ) άλλες τρίτες χώρες, εφόσον το 
επιτρέπουν οι συμφωνίες.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η επέκταση σε όλο τον κόσμο επιβαρύνει τη χρηματοδοτική διάσταση του παρόντος 
προγράμματος και έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκπληρούνται οι επείγουσες 
υποχρεώσεις.

Τροπολογία 10
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Οι τροποποιήσεις των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας, που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, οι οποίες αφορούν 
πιστώσεις του προϋπολογισμού μεγαλύτερες 
του 1 εκατ. ευρώ εγκρίνονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
46 παράγραφος 2.

2. Οι τροποποιήσεις των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας, που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, οι οποίες αφορούν 
πιστώσεις του προϋπολογισμού μεγαλύτερες 
του 1 εκατ. ευρώ, μπορούν να τεθούν σε 
ισχύ μόνον μετά από διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις προγραμμάτων και προϋπολογισμών 
υπόκεινται στο δημόσιο έλεγχο.

Τροπολογία 11
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β)

β) τα δίκτυα μέσω των οποίων έρχονται σε 
επαφή τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη·

β) τα δίκτυα μέσω των οποίων έρχονται σε 
επαφή τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, και 
ιδίως το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφοριών έχει ήδη αποκτήσει πείρα στον τομέα αυτό 
και μπορεί, με τον τρόπο αυτό, να παράσχει βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 12
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο δ)
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δ) η ανάλυση, η ανάπτυξη και ο 
συντονισμός πολιτικών με τις 
συμμετέχουσες χώρες·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση των πιστώσεων στις σημαντικότερες δράσεις απαιτεί αυστηρότερα κριτήρια 
επιλογής των δικαιούχων.

Τροπολογία 13
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο στ) 

στ) η υποστήριξη κοινών δράσεων 
μεταξύ κρατών μελών ή περιφερειών·

στ)  η δημιουργία περιβάλλοντος που ευνοεί 
τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ·

Αιτιολόγηση

Επικέντρωση στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και επιθυμητό περιβάλλον για την ανάπτυξη 
καινοτόμων δραστηριοτήτων ΜΜΕ.

Τροπολογία 14
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (η)

(η) οι αδελφοποιήσεις μεταξύ αρχών σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

(η) συνεργασία μεταξύ μη κυβερνητικών 
οργανισμών που εκπροσωπούν
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ενώσεις ΜΜΕ
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίδεται πρωταρχική σπουδαιότητα στη στήριξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και, 
για το λόγο αυτό, είναι σκοπιμότερη η υποστήριξη πλησιέστερων στις επιχειρήσεις ιδρυμάτων 
και όχι μόνον αδελφοποιήσεων μεταξύ αρχών.

Τροπολογία 15
Άρθρο 8, παράγραφος 5

Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει τα κύρια 
αποτελέσματα της ενδιάμεσης και της 
τελικής αξιολόγησης του προγράμματος 
πλαισίου και των ειδικών του 
προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών.

Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει την ετήσια 
έκθεση εφαρμογής και τα κύρια 
αποτελέσματα της ενδιάμεσης και της 
τελικής αξιολόγησης του προγράμματος 
πλαισίου και των ειδικών του 
προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
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Περιφερειών.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφασίζει κάθε χρόνο τις αναγκαίες χρηματοδοτικές και δημοσιονομικές 
προϋποθέσεις, το ΕΚ ως αρμόδια αρχή επί του προϋπολογισμού πρέπει να ενημερώνεται 
τακτικά όσον αφορά την κατάσταση εφαρμογής.

Τροπολογία 16
Τίτλος Ι, άρθρο 9 α (νέο)

Άρθρο 9 a
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Η Επιτροπή θεσπίζει απλή και μη 
γραφειοκρατική διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων που παρέχει στους μετέχοντες τη 
δυνατότητα, στο πλαίσιο πρώτης σύντομης 
και τυποποιημένης αίτησης, να επιτρέπουν 
την εξέταση της επιλεξιμότητας του 
σχεδίου προτού να χρειασθεί η υποβολή 
λεπτομερών εγγράφων.
2. Η προθεσμία έκδοσης της 
γνωμοδότησης της Επιτροπής στο πλαίσιο 
της απλουστευμένης διαδικασίας υποβολής 
αιτήσεων, από την ημερομηνία παραλαβής,
της απλουστευμένης αίτησης έως την 
ημερομηνία βεβαίωσης παραλαβής 
καθορίζεται σε δύο μήνες.
3. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι υποβάλλουν 
άμεσα τον πλήρη φάκελο των εγγράφων 
δεν μπορούν να υπόκεινται στην 
απλουστευμένη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων.
4. Στο πλαίσιο της απλουστευμένης 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, η 
Επιτροπή καθορίζει πρόσθετη δίμηνη 
προθεσμία που επιτρέπει ιδίως στις ΜΜΕ 
να μετέχουν στα προγράμματα στήριξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς μεγάλες 
γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις.
5. Η παρούσα διαδικασία ισχύει για όλα τα 
υποπρογράμματα του συνολικού 
προγράμματος πλαισίου.
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Αιτιολόγηση

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πρέπει να διαμορφωθεί με απλό τρόπο για τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να μην δημιουργούνται υπερβολικά εμπόδια που παρακωλύουν την πιθανή 
αξιοποίηση της στήριξης της καινοτομίας. Μια απλουστευμένη διαδικασία είναι σκόπιμη ιδίως 
για τις ΜΜΕ δεδομένου ότι μπορούν να αποφεύγονται άσκοπες εργασίες σε περίπτωση που 
απορρίπτεται η αίτηση στήριξης των σχεδίων.

Τροπολογία 17
Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

β) της δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος 
για τη συνεργασία των ΜΜΕ·

β) της δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος 
για τη συνεργασία των ΜΜΕ, τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και στον τομέα της 
διασυνοριακής συνεργασίας·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των ΜΜΕ. Τόσο η εθνική όσο και 
η διασυνοριακή συνεργασία είναι εξίσου σημαντικές για την προώθηση της επιχειρηματικότητας 
και της καινοτομίας.

Τροπολογία 18
Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

δ) της επιχειρηματικότητας και της 
νοοτροπίας της καινοτομίας·

(δ) της στήριξης του επιχειρηματικού 
πνεύματος και των επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων·

Αιτιολόγηση

Το επιχειρηματικό πνεύμα και οι επιχειρηματικές δεξιότητες συνιστούν την προϋπόθεση για τη 
δημιουργία καινοτομιών στις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 19
Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο (ε)

(ε) των οικονομικών και διοικητικών 
μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

(ε) της εξάλειψης γραφειοκρατικών 
εμποδίων και της δημιουργίας κατάλληλων 
βασικών προϋποθέσεων.

Αιτιολόγηση

Εστίαση στο επιχειρηματικό τμήμα του προγράμματος.
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Τροπολογία 20
Άρθρο 11, εισαγωγική πρόταση

Στις δράσεις που αφορούν την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία και 
την ανάπτυξη ΜΜΕ και τις επενδύσεις σε 
δραστηριότητες καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας, 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται:

Στις δράσεις που αφορούν την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία και 
την ανάπτυξη ΜΜΕ και την ανάπτυξη σε 
δραστηριότητες καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας, 
και της διεθνοποίησης των 
δραστηριοτήτων τους είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνονται:

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός προώθησης "διεθνοποίηση των ΜΜΕ" θα πρέπει να αναφέρεται ως ρητός στόχος 
των μέσων χρηματοδότησης. Στη συναλλακτική πρακτική συχνά δυσχεραίνονται 
χρηματοδοτήσεις διασυνοριακών επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ, λόγω του ότι δεν είναι δυνατόν 
να διαχωριστούν ειδικοί επιπλέον κίνδυνοι της δραστηριότητας στην αλλοδαπή των ΜΜΕ. Η 
διεθνοποίηση των ΜΜΕ αποτελεί λόγω του διασυνοριακού τους χαρακτήρα ατομική αποστολή 
της ΕΕ και θα πρέπει κατ' αυτόν τον τρόπο να ενισχυθεί οικονομικά και όχι μόνο με υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών.

Τροπολογία 21
Άρθρο 12, σημείο βα) (νέο)

βα) η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
καινοτόμων ΜΜΕ από όλη την Ευρώπη 
για την δημιουργία συνεργατικών 
ερευνητικών ιδρυμάτων τα οποία θα 
προάγουν την καινοτομία και τις 
τεχνολογίες αιχμής.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα είναι ένας από τους βασικούς άξονες στους οποίους θα πρέπει να στηριχθούν οι 
προσπάθειες για την ενίσχυση της καινοτομίας. Οι ΜΜΕ παρεμφερών κλάδων μπορούν μέσω 
της συνεργασίας τους να χρηματοδοτούν με αποτελεσματικότερο τρόπο μέσω του επιμερισμού 
του κόστους την καινοτομία ερευνητικών ιδρυμάτων προκειμένου να τροφοδοτούνται συνεχώς 
με νέες καινοτόμες ιδέες..

Τροπολογία 22
Άρθρο 12, στοιχείο (γ)

(γ) η προώθηση και η διευκόλυνση της 
διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας.

(γ) η προώθηση και η διευκόλυνση της 
διασυνοριακής επιχειρηματικής 
συνεργασίας τόσο στο πλαίσιο της 
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ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς όσο και 
επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες με στόχο την 
εμβάθυνση των εμπορικών και 
επενδυτικών διασυνδέσεων.

Αιτιολόγηση

Η διεθνής / ευρωπαϊκή διάσταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προωθεί την 
ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 23
Άρθρο 13, σημείο δ) 

δ)  η υποστήριξη υπηρεσιών για τη 
διακρατική μεταφορά γνώσεων και 
τεχνολογίας και για τη διαχείριση της
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας·

δ)  η υποστήριξη υπηρεσιών για τη 
διακρατική μεταφορά γνώσεων και 
τεχνολογίας, για τη διάχυση καινοτόμων 
ιδεών μεταξύ των ΜΜΕ σε όλη την ΕΕ, 
ταυτόχρονα όμως και για την παροχή 
δικλείδων ασφαλείας κατάλληλων για την 
προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής
και βιομηχανικής ιδιοκτησίας·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η θέσπιση της κοινοτικής ευρεσιτεχνίας έχει ήδη καθυστερήσει αφήνοντας έτσι 
απροστάτευτες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ειδικά τις ΜΜΕ, η διάχυση και μεταφορά 
γνώσεων και καινοτόμων ιδεών θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 24
Άρθρο 14, στοιχείο (γ)

(γ) η υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής 
και της συνεργασίας των φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων 
διαχείρισης εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων.

(γ) η υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής 
και της συνεργασίας των φορέων.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να παρασχεθεί στήριξη σε υπηρεσίες μελετών και επιχειρήσεις παροχής συμβουλών 
αλλά σε επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στην καινοτομία.

Τροπολογία 25
Άρθρο 14, σημείο γα) (νέο)
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γα)  ενθάρρυνση της κινητικότητας 
ανθρωπίνου δυναμικού μεταξύ ΜΜΕ και 
επιστημονικών ιδρυμάτων με στόχο την 
ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων 
πρακτικών.

Αιτιολόγηση

Για τον καλύτερο συνδυασμό επιχειρηματικότητα και νοοτροπίας καινοτομίας απαιτείται 
μεγαλύτερη και βελτιωμένη αλληλεπίδραση μεταξύ των τομέων της έρευνας και της 
βιομηχανίας. Αυτό θα συντελεστεί περαιτέρω και με την προώθηση των επαφών επιστημόνων 
και επιχειρηματικών στελεχών με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών.

Τροπολογία 26
Άρθρο 15

Οικονομική και διοικητική μεταρρύθμιση διαγράφεται
Στις δράσεις που αφορούν την οικονομική 
και διοικητική μεταρρύθμιση σε σχέση με 
την επιχείρηση και την καινοτομία είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνονται:
α) η συλλογή στοιχείων, η ανάλυση και η 
παρακολούθηση της απόδοσης, καθώς και 
η ανάπτυξη και ο συντονισμός της 
πολιτικής·
β) η συμβολή στον καθορισμό και στην 
προώθηση στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας που συνδέονται με 
τους τομείς της βιομηχανίας και των 
υπηρεσιών·
γ) η υποστήριξη της αμοιβαίας μάθησης 
μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών 
διοικήσεων με στόχο την αριστεία.

Αιτιολόγηση

Η στήριξη οικονομικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων συνιστά εθνικό καθήκον και, 
συνεπώς, δεν υπόκειται στην αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 27
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα 
χρησιμοποιούνται με στόχο να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση σε ορισμένα στάδια του 

1. Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα 
χρησιμοποιούνται με στόχο να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση σε ορισμένα στάδια του 
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κύκλου ζωής τους: αρχική ώθηση, εκκίνηση, 
επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης. Τα 
μέσα αυτά καλύπτουν επίσης τις επενδύσεις 
που πραγματοποιούν οι ΜΜΕ σε 
δραστηριότητες όπως η τεχνολογική 
ανάπτυξη, η καινοτομία και η μεταφορά 
τεχνολογίας.

κύκλου ζωής τους: αρχική ώθηση, εκκίνηση, 
επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης. Τα 
μέσα αυτά καλύπτουν επίσης τις επενδύσεις 
που πραγματοποιούν οι ΜΜΕ σε 
δραστηριότητες όπως η τεχνολογική 
ανάπτυξη, η καινοτομία και η μεταφορά 
τεχνολογίας, καθώς και η διασυνοριακή 
επέκταση των εμπορικών τους 
δραστηριοτήτων.

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του καινοτόμου δυναμικού των επιχειρήσεων στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 28
Άρθρο 17, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Η πρώτη θυρίδα, που ονομάζεται GIF1, 
καλύπτει τις επενδύσεις κατά τα πρώτα 
στάδια (αρχική ώθηση και εκκίνηση). 
Στοχεύει σε επενδύσεις σε εξειδικευμένα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, όπως 
είναι τα κεφάλαια των αρχικών σταδίων, τα 
κεφάλαια που λειτουργούν σε περιφερειακό 
επίπεδο, τα κεφάλαια που επικεντρώνονται 
σε ειδικούς τομείς, τεχνολογίες ή στην 
ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας και τα 
κεφάλαια που συνδέονται με τα φυτώρια 
επιχειρήσεων, τα οποία με τη σειρά τους θα 
προσφέρουν κεφάλαια στις ΜΜΕ. Υπάρχει 
επίσης η δυνατότητα να είναι συνεπενδυτής 
σε κεφάλαια και επενδυτικά μέσα που 
προωθούνται από τους επιχειρηματικούς 
αγγέλους.

Η πρώτη θυρίδα, που ονομάζεται GIF1, 
καλύπτει τις επενδύσεις κατά τα πρώτα 
στάδια (αρχική ώθηση και εκκίνηση). 
Στοχεύει σε επενδύσεις σε εξειδικευμένα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, όπως 
είναι τα κεφάλαια των αρχικών σταδίων, τα 
κεφάλαια που λειτουργούν σε περιφερειακό 
επίπεδο, τα κεφάλαια που επικεντρώνονται 
σε ειδικούς τομείς, τεχνολογίες ή στην 
ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας και τα 
κεφάλαια που συνδέονται με τα φυτώρια 
επιχειρήσεων, τα οποία με τη σειρά τους θα 
προσφέρουν κεφάλαια στις ΜΜΕ. Επενδύει 
σε αρχικό κεφάλαιο προώθησης, κεφάλαιο 
εκκίνησης ή κεφάλαιο μεταφοράς 
τεχνολογίας, τα οποία χρηματοδοτούνται 
αμιγώς ή κατά κύριο λόγο από κυβερνήσεις 
και/ή δημόσιους οργανισμούς 
(προώθησης) ή παρέχουν σε ιδιώτες 
επενδυτές σ' αυτά τα ταμεία προτιμησιακή 
μεταχείριση έναντι δημοσίων επενδυτών, 
υπό τον όρο ότι αυτά τα κεφάλαια / 
σχήματα λειτουργούν σύμφωνα με τους 
κανόνες της αγοράς. Υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα να είναι συνεπενδυτής σε 
κεφάλαια και επενδυτικά μέσα που 
προωθούνται από τους επιχειρηματικούς 
αγγέλους και σε πιλοτικά σχέδια στον 
τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας.
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Αιτιολόγηση

Η χρήση του σχήματος εκκίνησης ETF, του προκατόχου του GIF 1 στο πλαίσιο του ΜΑΡ, ήταν 
πολύ χαμηλή κατά τα τελευταία έτη λόγω της έλλειψης ιδιωτών επενδυτών που συγκεντρώνουν 
το αναγκαίο 50% του επενδεδυμένου κεφαλαίου στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό 
προκειμένου να καταστεί το GIF 1 λειτουργικό αυτή τη φορά, θα πρέπει να ανοίξει επίσης για 
επενδυτές από τον δημόσιο τομέα.

Το GIF 1 θα πρέπει επίσης να λειτουργεί στον τομέα μεταφοράς τεχνολογίας και θα πρέπει 
κυρίως να επικεντρωθεί σε πιλοτικά σχέδια λόγω του ότι το υφιστάμενο χρηματοδοτικό κενό σ' 
αυτόν τον τομέα δεν μπορεί να γεφυρωθεί με τον προϋπολογισμό του CIΡ.

Τροπολογία 29
Άρθρο 18, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Η πρώτη θυρίδα, α) χρηματοδότηση με 
δανειακά κεφάλαια, είτε με τη μορφή 
δανείων είτε με τη μορφή χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, αποσκοπεί στη μείωση των 
ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση λόγω του υψηλότερου 
κινδύνου που ενέχουν οι επενδύσεις σε 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
γνώση, όπως είναι αυτές για την 
τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και 
τη μεταφορά τεχνολογίας, και λόγω της 
έλλειψης επαρκών εγγυήσεων.

Η πρώτη θυρίδα, α) χρηματοδότηση με 
δανειακά κεφάλαια, είτε με τη μορφή 
δανείων είτε με τη μορφή χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, αποσκοπεί στη μείωση των 
ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση λόγω του υψηλότερου 
κινδύνου που ενέχουν οι επενδύσεις σε 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
γνώση, όπως είναι αυτές για την 
τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και 
τη μεταφορά τεχνολογίας ή τη 
διασυνοριακή επέκταση της εμπορικής 
τους δραστηριότητας, και λόγω της 
έλλειψης επαρκών εγγυήσεων.

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο προβλήματα χρηματοδότησης κατά την επέκταση των 
εμπορικών τους δραστηριοτήτων σε γειτονικές χώρες, δεδομένου ότι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα εκτιμούν την ύπαρξη υψηλότερων κινδύνων ή διαθέτουν ανεπαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με την περιοχή στην οποία γίνονται οι επενδύσεις.

Τροπολογία 30
Άρθρο 20, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
χρηματοοικονομική υποστήριξη είναι 
δυνατόν να χορηγηθεί σε εταίρους δικτύων 
για την παροχή κυρίως:

2. Ως συνέχεια των γνώσεων για την αγορά 
και της τεχνογνωσίας των υφισταμένων 
ευρωπαϊκών δικτύων στήριξης των 
επιχειρήσεων, ιδίως των Ευρωπαϊκών 
Κέντρων Πληροφοριών (EIC) και των 
Κέντρων Αναδιανομής της Καινοτομίας 
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(IRC) ανατίθεται σε πλησιέστερα στις 
επιχειρήσεις ιδρύματα παροχής συμβουλών 
να παράσχουν στις επιχειρήσεις, και ιδίως 
στις ΜΜΕ, στο πλαίσιο στενής 
συνεργασίας, που αναφέρονται για τους 
σκοπούς της παραγράφου 1.
Χρηματοοικονομική υποστήριξη είναι 
δυνατόν να χορηγηθεί σε εταίρους δικτύων 
για την παροχή κυρίως:

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η πείρα που έχει ήδη αποκτηθεί στα Ευρωπαϊκά Κέντρα 
Πληροφοριών (EIC) και στα Κέντρα Αναδιανομής της Καινοτομίας (IRC).

Τροπολογία 31
Άρθρο 20, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) υπηρεσιών ενημέρωσης, ανάδρασης και 
επιχειρηματικής συνεργασίας·

(α) υπηρεσιών ενημέρωσης, υποστήριξης, 
ανάδρασης και επιχειρηματικής 
συνεργασίας όπως οι υπηρεσίες που 
παρέχονται μέσω των Ευρωπαϊκών 
Κέντρων Πληροφοριών (EIC), με στόχο να 
τοποθετηθεί σε πιο επαγγελματική βάση η 
διοίκηση των ΜΜΕ

Αιτιολόγηση

Με βάση τη συζήτηση της Βασιλείας ΙΙ, νέων διαδικασιών βαθμολόγησης και την ανάγκη μιας 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και κεφαλαιαγοράς είναι αναγκαία μια 
επαγγελματοποίηση της διοίκησης, της επιχειρηματικής στρατηγικής και εκπροσώπησης των 
ΜΜΕ, προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερη πρόσβαση στα χρηματοδοτικά μέσα. Θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί η πείρα που έχει ήδη αποκτηθεί στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών (EIC) 
και στα Κέντρα Αναδιανομής της Καινοτομίας (IRC).

Τροπολογία 32
Άρθρο 20, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

β) υπηρεσιών μεταφοράς καινοτομίας, 
τεχνολογίας και γνώσης·

β) υπηρεσιών μεταφοράς καινοτομίας, 
τεχνολογίας και γνώσης και των 
αποτελεσμάτων της έρευνας· όπως
προκύπτουν από τα Ευρωπαϊκά Κέντρα 
Πληροφοριών·

Αιτιολόγηση

Η γνώση των πλέον πρόσφατων αποτελεσμάτων της έρευνας έχει κεντρική σημασία για την ιδία 
διαδικασία καινοτομίας μιας επιχείρησης. Οι εταίροι του δικτύου θα πρέπει να συμμετάσχουν 
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στη διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η πείρα που 
έχει ήδη αποκτηθεί στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών (EIC) και στα Κέντρα Αναδιανομής 
της Καινοτομίας (IRC).

Τροπολογία 33
Άρθρο 20, παράγραφος 2, σημείο γ)

γ)  υπηρεσιών ενθάρρυνσης της συμμετοχής 
των ΜΜΕ στο κοινοτικό πρόγραμμα 
πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική 
ανάπτυξη.

γ)  υπηρεσιών ενθάρρυνσης της συμμετοχής 
των ΜΜΕ στο κοινοτικό πρόγραμμα 
πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική 
ανάπτυξη και την υποστήριξη της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε δημόσιους 
διαγωνισμούς που προκηρύσσονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς καθιστά δυνατόν στις ΜΜΕ να διευρύνουν τις 
επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Τροπολογία 34
Άρθρο 20, παράγραφος 2, σημείο γα) (νέο)

γα)  εξειδικευμένων γνώσεων που να 
ανταποκρίνονται ρεαλιστικά στις 
πραγματικές ανάγκες των ΜΜΕ για 
υιοθέτηση πρωτοπόρων τεχνολογιών.

Αιτιολόγηση

Για την ανάληψη καινοτόμων δράσεων απαιτούνται συχνά αρκετά εξειδικευμένες πληροφορίες 
και γνώσεις στις οποίες οι ΜΜΕ δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση λόγω των περιορισμένων 
πόρων τους και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Πολύ σημαντική θα μπορούσε να 
είναι στον τομέα αυτό η συμβολή των ευρωπαϊκών δικτύων.

Τροπολογία 35
Άρθρο 20, παράγραφος 2, σημείο γβ) (νέο)

γβ)  υπηρεσιών σχετικά με τη διάχυση της 
τεχνολογίας και των νέων ιδεών από τον 
επιστημονικό και ερευνητικό τομέα προς 
τις ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Η προώθηση καινοτόμων ιδεών από τον επιστημονικό χώρο προς την βιομηχανία θα δώσει 
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μεγαλύτερη ώθηση στην ανάληψη καινοτόμων δράσεων. Ειδικά οι ΜΜΕ λόγω των 
περιορισμένων δυνατοτήτων πληροφόρησης που διαθέτουν θα πρέπει να ενθαρρυνθούν μέσω 
των ευρωπαϊκών δικτύων να έρθουν σε επαφή με νέες καινοτόμες ιδέες στους τομείς της 
έρευνας και της τεχνολογίας, των οποίων την υλοποίηση θα αναλάβουν εν συνεχεία.

Τροπολογία 36
Άρθρο 20, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή επιλέγει τους εταίρους 
δικτύου μέσω προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων σε σχέση με τις διάφορες 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ). Με 
βάση αυτές τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
μια συμφωνία πλαίσιο για τη σύμπραξη με 
επιλεγμένους εταίρους δικτύου 
καθορίζοντας το είδος των προσφερόμενων 
δραστηριοτήτων, τη διαδικασία χορήγησης 
επιδοτήσεων σ’ αυτούς και γενικά τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε 
πλευράς. Η σύμπραξη πλαίσιο μπορεί να 
καλύπτει όλη την περίοδο διάρκειας του 
προγράμματος.

3. Η Επιτροπή επιλέγει τους εταίρους 
δικτύου μέσω προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων σε σχέση με τις διάφορες 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ). Στο 
πλαίσιο αυτό, προσδίδεται ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα στις συναφείς εμπειρίες των 
εταίρων κατά τη σύλληψη και εκτέλεση 
των υπηρεσιών υποστήριξης προς τις 
επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜΜΕ, στον 
τομέα της διασυνοριακής επέκτασης της 
εμπορικής τους δραστηριότητας. Με βάση 
αυτές τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει μια 
συμφωνία πλαίσιο για τη σύμπραξη με 
επιλεγμένους εταίρους δικτύου 
καθορίζοντας το είδος των προσφερόμενων 
δραστηριοτήτων, τη διαδικασία χορήγησης 
επιδοτήσεων σ’ αυτούς και γενικά τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε 
πλευράς. Η σύμπραξη πλαίσιο μπορεί να 
καλύπτει όλη την περίοδο διάρκειας του 
προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η πείρα που έχει ήδη αποκτηθεί στα Ευρωπαϊκά Κέντρα 
Πληροφοριών (EIC) και στα Κέντρα Αναδιανομής της Καινοτομίας (IRC).

Τροπολογία 37
Άρθρο 21, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

2. Μια ομάδα συνεργαζόμενων
προγραμμάτων μπορεί να είναι επιλέξιμη για 
κοινοτική υποστήριξη όταν:

2. Η κοινή εκτέλεση πολλών προγραμμάτων 
μπορεί να είναι επιλέξιμη για κοινοτική 
υποστήριξη όταν:

Αιτιολόγηση

Απλούστερη και σαφέστερη διατύπωση.
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Τροπολογία 38
Άρθρο 21, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις 
διαφορετικές χώρες· και

(β) να συμπεριλαμβάνονται συμμετέχοντες 
από τουλάχιστον δύο χώρες·

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός σε δύο τουλάχιστον χώρες επαρκεί για να μπορεί να επιτευχθεί το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.

Τροπολογία 39
Άρθρο 21, παράγραφος 3

3. Η επιλογή των ομάδων συνεργαζόμενων 
προγραμμάτων που θα τύχουν υποστήριξης 
γίνεται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων από την Κοινότητα.

3. Οι ομάδες συνεργαζόμενων 
προγραμμάτων που θα τύχουν υποστήριξης 
μπορούν να επιλέγονται.

Αιτιολόγηση

Απλούστερη διατύπωση.

Τροπολογία 40
Άρθρο 21, παράγραφος 4

4. Υποστήριξη μπορεί να χορηγηθεί σε 
επιλεγμένες ομάδες συνεργαζόμενων 
προγραμμάτων με σκοπό να υπάρξει 
προστιθέμενη αξία για μια ολόκληρη ομάδα 
ή για μία ή περισσότερες συγκεκριμένες 
δράσεις, να δημιουργηθεί συνεργία μεταξύ 
των συνεργαζόμενων προγραμμάτων ή να 
εξασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα.

4. Υποστήριξη μπορεί να χορηγηθεί σε 
επιλεγμένες ομάδες συνεργαζόμενων 
προγραμμάτων με σκοπό να υπάρξει 
προστιθέμενη αξία για μια ολόκληρη ομάδα 
ή για μία ή περισσότερες συγκεκριμένες 
δράσεις, να δημιουργηθεί συνεργία μεταξύ 
των συνεργαζόμενων προγραμμάτων ή να 
εξασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί σαφής 
προστιθέμενη αξία για τον ευρωπαϊκό 
χώρο καινοτομίας.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί σαφής προστιθέμενη αξία για τον ευρωπαϊκό 
χώρο καινοτομίας.

Τροπολογία 41
Άρθρο 23, Τίτλος
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Αδελφοποιήσεις μεταξύ αρχών σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο

Αδελφοποιήσεις μεταξύ οργανώσεων 
στήριξης οικονομικών δραστηριοτήτων σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο

Αιτιολόγηση

Στόχος της απόφασης είναι η προώθηση καινοτομιών στον επιχειρηματικό τομέα και, για το 
λόγο αυτό, οι πιστώσεις θα πρέπει να περιορισθούν στο στόχο αυτό. Τούτο μπορεί να ενισχυθεί 
με τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων καθώς και των οργανώσεών τους.

Τροπολογία 42
Άρθρο 23, παράγραφος 1

1. Για να υπάρξει στοχοθετημένη διοικητική 
συνεργασία, γίνονται ενέργειες 
αδελφοποίησης βάσει προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων οι οποίες 
απευθύνονται στα εθνικά σημεία επαφής. 
Αυτά στη συνέχεια ορίζουν έναν επικεφαλής 
εμπειρογνώμονα ή ομάδα εμπειρογνωμόνων 
σε συμφωνία με τις αρμόδιες εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές.

1. Για να υπάρξει στοχοθετημένη διοικητική 
συνεργασία, γίνονται ενέργειες 
αδελφοποίησης βάσει προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων οι οποίες 
απευθύνονται στα εθνικά σημεία επαφής
μεταξύ οργανώσεων στήριξης οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Αυτά στη συνέχεια 
ορίζουν έναν επικεφαλής εμπειρογνώμονα ή 
ομάδα εμπειρογνωμόνων σε συμφωνία με 
τις αρμόδιες εθνικές ή περιφερειακές αρχές.

Αιτιολόγηση

Στόχος της απόφασης είναι η προώθηση καινοτομιών στον επιχειρηματικό τομέα και, για το 
λόγο αυτό, οι πιστώσεις θα πρέπει να περιορισθούν στο στόχο αυτό. Τούτο μπορεί να ενισχυθεί 
με τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων καθώς και των οργανώσεών τους.

Τροπολογία 43
Άρθρο 23, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή εξετάζει το πρόγραμμα 
εργασίας που καταρτίζει ο επικεφαλής 
εμπειρογνώμονας ή η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων και μπορεί να χορηγήσει 
επιδότηση στις δημόσιες διοικήσεις.

2. Η Επιτροπή εξετάζει το πρόγραμμα 
εργασίας που καταρτίζει ο επικεφαλής 
εμπειρογνώμονας ή η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων και μπορεί να χορηγήσει 
επιδότηση στις μετέχουσες οργανώσεις.

Αιτιολόγηση

Στόχος της απόφασης είναι η προώθηση καινοτομιών στον επιχειρηματικό τομέα και, για το 
λόγο αυτό, οι πιστώσεις θα πρέπει να περιορισθούν στο στόχο αυτό. Τούτο μπορεί να ενισχυθεί 
με τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων καθώς και των οργανώσεών τους.
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Τροπολογία 44
Άρθρο 23, παράγραφος 3

3. Οι ενέργειες αδελφοποίησης μπορούν να 
επωφελούνται από την υποστήριξη των 
κεντρικών υπηρεσιών της Επιτροπής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στόχος της απόφασης είναι η προώθηση καινοτομιών στον επιχειρηματικό τομέα και, για το 
λόγο αυτό, οι πιστώσεις θα πρέπει να περιορισθούν στο στόχο αυτό. Τούτο μπορεί να ενισχυθεί 
με τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων καθώς και των οργανώσεών τους.

Τροπολογία 45
Άρθρο 24, εισαγωγικό μέρος

Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει τα 
ακόλουθα:

Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει σε τακτική 
βάση τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διασφαλίζεται ο έλεγχος του προγράμματος και η διαρκής ροή 
πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα.

Τροπολογία 46
Άρθρο 24, σημείο βα) (νέο)

βα) την αξιολόγηση του έργου των 
υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων 
και ενίσχυσης της καινοτομίας με 
υιοθέτηση ποσοτικών στόχων καθώς και 
την σύνταξη σχετικής έκθεσης σε τακτική 
βάση·

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του έργου των δικτύων υποβοήθησης των ΜΜΕ είναι σημαντική. Αυτό θα 
μπορούσε να γίνει με την υιοθέτηση ποσοτικών στόχων ως προς τους οποίους θα συγκρίνεται το 
εως τώρα έργο υποβοήθησης αυτών των δικτύων. Η θέσπιση των στόχων αυτών θα μπορούσε 
να συνοδεύεται από μία έκθεση αξιολόγησης του έργου των δικτύων και της προστιθέμενης 
αξίας.

Τροπολογία 47
Άρθρο 24, παράγραφος 2, εδάφιο 1α (νέα)
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Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διασφαλίζεται ο έλεγχος του προγράμματος και η διαρκής ροή 
πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα.

Τροπολογία 48
Άρθρο 25

Στο πρόγραμμα εργασίας καθορίζονται 
λεπτομερώς οι στόχοι και οι προτεραιότητες, 
τα επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα, καθώς 
και οι όροι συμμετοχής και τα κριτήρια 
επιλογής και αξιολόγησης των μέτρων που 
αναφέρονται στα άρθρα 16 έως 23.

Στο πρόγραμμα εργασίας καθορίζονται 
λεπτομερώς οι στόχοι και οι προτεραιότητες, 
τα επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα, καθώς 
και οι όροι συμμετοχής και τα κριτήρια 
επιλογής και αξιολόγησης των μέτρων που 
αναφέρονται στα άρθρα 16 έως 23. Οι
στόχοι και οι προτεραιότητες πρέπει να 
οριστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι παραμένει δυνατή η 
προσαρμογή σε μελλοντικές εξελίξεις και 
νέες προτεραιότητες. Οι κανόνες και τα 
κριτήρια θα πρέπει να εκπονηθούν από 
κοινού με τους ενδιαφερόμενους κύκλους 
και θα πρέπει να είναι διαφανείς, σαφώς 
καταληπτοί και κατανοητοί για όλους τους 
συμμετέχοντες.

Αιτιολόγηση

Μόνο μια ευέλικτη διαμόρφωση του προγράμματος διασφαλίζει μια βέλτιστη χρήση των πόρων 
του προϋπολογισμού στη σχετικά μακρά χρονική περίοδο των επτά ετών. Μια αναδιάθεση των 
χρηματοδοτικών μέσων σε άλλους σκοπούς χρήσης πρέπει να παραμείνει δυνατή ενώπιον νέων 
εξελίξεων. Εν προκειμένω πρέπει τα κριτήρια να διαμορφωθούν ρεαλιστικά και να είναι 
διαφανή για όλους τους ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντες. Αυτό διευκολύνει μια καλή και 
επιτυχημένη υποβολή αιτήσεων και χρήση του σχετικού μέσου.

Τροπολογία 49
Άρθρο 28, σημείο 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 και στις επιχειρήσεις, στην ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης στο άνοιγμα σε νέες 
τεχνολογίες και στην ενθάρρυνση της 
συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά 



AD\587797EL.doc 25/34 PE 363.822v02-00

EL

με τις νέες τάσεις στις ΤΠΕ.

Αιτιολόγηση

Στόχος των ενεργειών ευαισθητοποίησης και των άλλων σχεδίων στο πρόγραμμα ΤΠΕ θα 
πρέπει να είναι η προώθηση μιας κατ' αρχήν ανοικτής τοποθέτησης των πολιτών έναντι 
τεχνολογικών καινοτομιών. Συχνά εμποδίζουν μια αδικαιολόγητη προκατάληψη και φόβοι 
επαφής τη χρησιμοποίηση νέων και πολλά υποσχόμενων διαδικασιών.

Τροπολογία 50
Άρθρο 28, σημείο γα) (νέο) και γβ) (νέο)

γα) στη μείωση της γραφειοκρατίας με την 
προώθηση σύγχρονων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών·
γβ)  στην ενίσχυση των κινήτρων για τις 
ΜΜΕ προκειμένου να υιοθετήσουν νέο 
λειτουργικό πρότυπο που θα στηρίζεται 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ταυτόχρονα 
θα διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για 
την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών.

Αιτιολόγηση

Λιγότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες συνιστούν σημαντική διευκόλυνση για τις ΜΜΕ. 
Παράλληλα το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι κρίσιμο για τη βιωσιμότητα των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Ταυτόχρονα όμως ο καθορισμός υψηλών "σταθερών ασφαλείας" για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο είναι απαραίτητος για να καθοριστεί η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων 
πολιτών σε αυτό.

Τροπολογία 51
Άρθρο 30

Το πρόγραμμα στήριξης της πολιτικής για 
τις ΤΠΕ δύναται να εφαρμοστεί μέσω 
σχεδίων, ενεργειών βέλτιστης πρακτικής και 
θεματικών δικτύων, καθώς και με μέτρα για 
την ευρείας κλίμακας δοκιμή και επίδειξη 
καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών με 
πανευρωπαϊκή διάσταση.

Το πρόγραμμα στήριξης της πολιτικής για 
τις ΤΠΕ δύναται να εφαρμοστεί μέσω 
σχεδίων, ενεργειών βέλτιστης πρακτικής και 
θεματικών δικτύων, καθώς και με μέτρα για 
την ευρείας κλίμακας δοκιμή και επίδειξη 
καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών με 
πανευρωπαϊκή διάσταση. Με δημόσιους 
διαγωνισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
κριτήρια ανάθεσης ανταποκρινόμενα στις 
μεσαίες επιχειρήσεις καθίσταται δυνατή 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η 
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συμμετοχή σε σχέδια κοινού 
ενδιαφέροντος.

Τα σχέδια, οι ενέργειες βέλτιστης πρακτικής 
και τα θεματικά δίκτυα αποβλέπουν στον 
εντατικότερο σχεδιασμό και την καλύτερη 
δυνατή χρήση λύσεων που βασίζονται σε 
καινοτόμες ΤΠΕ, ιδίως όσον αφορά τις 
υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο 
τομέων δημοσίου συμφέροντος. Η κοινοτική 
στήριξη διευκολύνει επίσης το συντονισμό 
και την εφαρμογή ενεργειών για την 
ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Τα σχέδια, οι ενέργειες βέλτιστης πρακτικής 
και τα θεματικά δίκτυα αποβλέπουν στον 
εντατικότερο σχεδιασμό και την καλύτερη 
δυνατή χρήση λύσεων που βασίζονται σε 
καινοτόμες ΤΠΕ, ιδίως όσον αφορά τις 
υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο 
τομέων δημοσίου συμφέροντος. Εν 
προκειμένω πρέπει να διασφαλισθεί ότι η 
χρήση υπηρεσιών ΤΠΕ συμβάλλει 
πραγματικά στην απλοποίηση και αύξηση 
της αποτελεσματικότητας των δομών και 
διαδικασιών στις δημόσιες διοικήσεις. Η 
κοινοτική στήριξη διευκολύνει επίσης το 
συντονισμό και την εφαρμογή ενεργειών για 
την ανάπτυξη της κοινωνίας της 
πληροφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς καθιστά δυνατό στις ΜΜΕ να διευρύνουν τις 
δραστηριότητές τους. Εν προκειμένω πρέπει να κριτήρια ανάθεσης να διαμορφωθούν κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε οι ΜΜΕ να μην αποκλείονται από το διαγωνισμό στην πράξη λόγω 
ακατάλληλων για αυτές μεγεθών των τμημάτων ή υπέρμετρης υποβολής διοικητικών 
αποδείξεων. Ως συστατικό του προγράμματος ανταγωνιστικότητας θα πρέπει οι διατάξεις ΤΠΕ 
να στοχεύουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Υπηρεσίες όπως στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή της ηλεκτρονικής υγείας δεν 
πρέπει να αναπαραστούν απλά τις υφιστάμενες διαδικασίες διοίκησης και επικοινωνίας αλλά 
πρέπει να συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην απλοποίησή τους, επιτάχυνσή τους και αύξηση της 
αποδοτικότητάς τους.

Τροπολογία 52
Άρθρο 31, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Η Κοινότητα δύναται να επιδοτήσει τον 
προϋπολογισμό των σχεδίων που 
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 
στοιχείο α) με ποσό που αντιστοιχεί στο 
50%, κατ’ ανώτατο όριο, του συνολικού 
κόστους τους. Οι φορείς του δημοσίου 
τομέα μπορούν να λαμβάνουν επιστροφή 
αντίστοιχη με το 100% των επιπλέον 
δαπανών.

Η Κοινότητα δύναται να επιδοτήσει τον 
προϋπολογισμό των σχεδίων που 
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 
στοιχείο α) με ποσό που αντιστοιχεί στο 
50%, κατ’ ανώτατο όριο, του συνολικού 
κόστους τους.
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Αιτιολόγηση

Η ίση μεταχείριση όλων των επιδοτήσεων έως 50% δημιουργεί κίνητρα ιδίου συμφέροντος για 
την κατάλληλη εφαρμογή του προγράμματος. Με επιδοτήσεις ύψους 100% δημιουργούνται 
περισσότερα κίνητρα για την κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Η ευνοϊκότερη μεταχείριση των 
δημοσίων φορέων αντιτίθεται στις αρχές του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 53
Άρθρο 31, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο

Η συνεισφορά της Κοινότητας στα μέτρα 
που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 
στοιχείο β) περιορίζεται στις άμεσες 
δαπάνες που κρίνονται αναγκαίες ή 
ενδεικνυόμενες για την επίτευξη των 
καθορισμένων στόχων της δράσης.

Η συνεισφορά της Κοινότητας στα μέτρα 
που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 
στοιχείο β) περιορίζεται στο 50% των 
άμεσων δαπανών που κρίνονται αναγκαίες 
ή ενδεικνυόμενες για την επίτευξη των 
καθορισμένων στόχων της δράσης.

Αιτιολόγηση

Η ίση μεταχείριση όλων των επιδοτήσεων έως 50% δημιουργεί κίνητρα ιδίου συμφέροντος για 
την κατάλληλη εφαρμογή του προγράμματος (βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 24).

Τροπολογία 54
Άρθρο 31, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο

Η στήριξη των θεματικών δραστηριοτήτων 
αφορά τις επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες
συντονισμού και υλοποίησης του δικτύου. Η 
συμμετοχή της Κοινότητας δύναται να 
καλύπτει τις επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες 
των εν λόγω μέτρων.

Οι επιδοτήσεις των θεματικών 
δραστηριοτήτων συνίστανται σε 
επιδοτήσεις έως 50% των επιπλέον 
επιλέξιμων δαπανών συντονισμού και 
υλοποίησης του δικτύου. Η συμμετοχή της 
Κοινότητας δύναται να καλύπτει τις 
επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες των εν λόγω 
μέτρων.

Αιτιολόγηση

Η ίση μεταχείριση όλων των επιδοτήσεων έως 50% δημιουργεί κίνητρα ιδίου συμφέροντος για 
την κατάλληλη εφαρμογή του προγράμματος (βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 24).

Τροπολογία 55
Άρθρο 33, σημείο β)

β)  συναντήσεις εμπειρογνωμόνων από 
δημόσιους οργανισμούς και 
ενδιαφερομένους φορείς, διασκέψεις και 
άλλες εκδηλώσεις·

β)  συναντήσεις εμπειρογνωμόνων από 
δημόσιους οργανισμούς και εκπροσώπους 
ΜΜΕ και άλλους ενδιαφερομένους φορείς, 
διασκέψεις και άλλες εκδηλώσεις·
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Αιτιολόγηση

Μόνο με την ενεργό συμμετοχή των ΜΜΕ μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα στον τομέα ΤΠΕ 
θα διαμορφωθούν κατά τρόπο φιλικό προς τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 56
Άρθρο 36

Στο πρόγραμμα εργασίας καθορίζονται 
λεπτομερώς οι στόχοι και οι προτεραιότητες, 
τα απαιτούμενα για την εφαρμογή μέτρα, τα 
επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα και τα 
κριτήρια για την αξιολόγηση και την 
επιλογή των μέτρων εφαρμογής σύμφωνα με 
τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 26.

Στο πρόγραμμα εργασίας καθορίζονται 
λεπτομερώς οι στόχοι και οι προτεραιότητες, 
τα απαιτούμενα για την εφαρμογή μέτρα, τα 
επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα και τα 
κριτήρια για την αξιολόγηση και την 
επιλογή των μέτρων εφαρμογής σύμφωνα με
τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 26. Ο 
καθορισμός των στόχων και 
προτεραιοτήτων πρέπει να διατυπώνεται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένει 
δυνατή μια προσαρμογή σε μελλοντικές 
εξελίξεις και νέες επικεντρώσεις. Οι 
κανόνες και τα κριτήρια θα πρέπει να 
τύχουν επεξεργασίας από κοινού με τους 
ενδιαφερόμενους κύκλους και θα πρέπει να 
είναι για όλους τους συμμετέχοντες 
διαφανείς, σαφώς καταληπτοί και 
κατανοητοί.

Αιτιολόγηση

Μόνο μια ευέλικτη διαμόρφωση του προγράμματος διασφαλίζει μια βέλτιστη χρήση των πόρων 
του προϋπολογισμού στη σχετικά μακρά χρονική περίοδο των επτά ετών. Μια αναδιάθεση των 
χρηματοδοτικών μέσων σε άλλους σκοπούς χρήσης πρέπει να παραμείνει δυνατή ενώπιον νέων 
εξελίξεων. Εν προκειμένω πρέπει τα κριτήρια να διαμορφωθούν ρεαλιστικά και να είναι 
διαφανή για όλους τους ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντες. Αυτό διευκολύνει μια καλή και 
επιτυχημένη υποβολή αιτήσεων και χρήση του σχετικού μέσου.

Τροπολογία 57
Παράρτημα ΙΙΙ, Τίτλος

Το πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη Το πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο δεν απαιτείται η προσθήκη 
"Ευρώπη".
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Τροπολογία 58
Άρθρο 37, παράγραφος 2, σημείο β)

β)  να προωθηθούν νέες και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και να στηριχθεί η 
ενεργειακή διαφοροποίηση·

β)  να προωθηθούν νέες και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και να στηριχθεί η 
ενεργειακή διαφοροποίηση με διατήρηση 
των υφιστάμενων καθαρών ενεργειακών 
πηγών·

Αιτιολόγηση

Μια διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού μειώνει την εξάρτηση από μια μοναδική 
ενεργειακή πηγή. Κατά την επιλογή των επί μέρους συστατικών του ενεργειακού μίγματος θα 
πρέπει ωστόσο να ληφθούν υπόψη και οι ενεργειακές πηγές οι οποίες συμβάλλουν ήδη στην 
επίτευξη των στόχων του Κυότο και οι οποίες διασφαλίζουν τον εφοδιασμό σε ενέργεια κατά τη 
διακοπή εφοδιασμού ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών.

Τροπολογία 59
Άρθρο 38, σημείο β)

β)  να τονωθούν οι επενδύσεις, στο σύνολο 
των κρατών μελών, σε νέες και ιδιαίτερα 
αποδοτικές τεχνολογίες στους τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 
διαφοροποίησης, συμπεριλαμβανομένου του 
τομέα των μεταφορών, με τη γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ της επιτυχούς επίδειξης 
καινοτόμων τεχνολογιών και της 
αποτελεσματικής εφαρμογής τους στην 
αγορά, σε ευρεία κλίμακα, προκειμένου να 
τονωθούν οι επενδύσεις του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα, να προωθηθούν οι 
καίριες στρατηγικές τεχνολογίες, να 
περισταλούν οι δαπάνες, να αυξηθεί η πείρα 
της αγοράς και να μειωθούν οι 
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και άλλοι 
παράγοντες που θεωρούνται κίνδυνοι ή 
φραγμοί οι οποίοι δυσχεραίνουν τις εν λόγω 
επενδύσεις·

β)  να τονωθούν οι επενδύσεις, στο σύνολο 
των κρατών μελών, σε νέες και ιδιαίτερα 
αποδοτικές τεχνολογίες στους τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 
διαφοροποίησης, με διατήρηση 
υφισταμένων καθαρών ενεργειακών 
πηγών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα 
των μεταφορών, με τη γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ της επιτυχούς επίδειξης 
καινοτόμων τεχνολογιών και της 
αποτελεσματικής εφαρμογής τους στην 
αγορά, σε ευρεία κλίμακα, προκειμένου να 
τονωθούν οι επενδύσεις του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα, να προωθηθούν οι 
καίριες στρατηγικές τεχνολογίες, να 
περισταλούν οι δαπάνες, να αυξηθεί η πείρα 
της αγοράς και να μειωθούν οι 
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και άλλοι 
παράγοντες που θεωρούνται κίνδυνοι ή 
φραγμοί οι οποίοι δυσχεραίνουν τις εν λόγω 
επενδύσεις·

Αιτιολόγηση

Μια διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού μειώνει την εξάρτηση από μια μοναδική 
ενεργειακή πηγή. Κατά την επιλογή των επί μέρους συστατικών του ενεργειακού μίγματος θα 
πρέπει ωστόσο να ληφθούν υπόψη και οι ενεργειακές πηγές οι οποίες συμβάλλουν ήδη στην 
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επίτευξη των στόχων του Κυότο και οι οποίες διασφαλίζουν τον εφοδιασμό σε ενέργεια κατά τη 
διακοπή εφοδιασμού ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών.

Τροπολογία 60
Άρθρο 40, σημείο α)

α)  την προώθηση νέων και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας για την κεντρική και την 
αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας, και τη στήριξη 
της διαφοροποίησης των ενεργειακών 
πηγών, με εξαίρεση τις ενέργειες που 
καλύπτονται από το άρθρο 41·

α)  την προώθηση νέων και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας για την κεντρική και την 
αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας, και τη στήριξη 
της διαφοροποίησης των ενεργειακών 
πηγών, με διατήρηση υφισταμένων 
καθαρών ενεργειακών πηγών, με εξαίρεση 
τις ενέργειες που καλύπτονται από το 
άρθρο 41·

Αιτιολόγηση

Μια διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού μειώνει την εξάρτηση από μια μοναδική 
ενεργειακή πηγή. Κατά την επιλογή των επί μέρους συστατικών του ενεργειακού μίγματος θα 
πρέπει ωστόσο να ληφθούν υπόψη και οι ενεργειακές πηγές οι οποίες συμβάλλουν ήδη στην
επίτευξη των στόχων του Κυότο και οι οποίες διασφαλίζουν τον εφοδιασμό σε ενέργεια κατά τη 
διακοπή εφοδιασμού ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών.

Τροπολογία 61
Άρθρο 43, σημείο εα) (νέο)

εα)  δημιουργία και οικονομική ενίσχυση 
δικτύων που αποσκοπούν στην προώθηση 
και πληροφόρηση σχετικά με τα οφέλη που 
προκύπτουν από καινοτόμες τεχνολογίες 
στον τομέα της ενέργειας, όπως του 
δικτύου για την Οργάνωση και Προώθηση 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (ΟΠΕΤ).

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία δικτύων κατάλληλα οργανωμένων θα καταστήσει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και τη διάδοση της τεχνογνωσίας όσον αφορά τις νέες βιώσιμες πηγές ενέργειας πιο 
εύκολη και αποτελεσματική.

Τροπολογία 62
Άρθρο 45

Το πρόγραμμα εργασίας προβλέπει τους Το πρόγραμμα εργασίας προβλέπει τους 
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κανόνες κάθε ειδικής δράσης και μέτρα για 
την εφαρμογή των στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 37, τις ρυθμίσεις εφαρμογής 
καθώς και τις λεπτομέρειες χρηματοδότησης 
και τους κανόνες συμμετοχής. Επιπλέον, 
καθορίζει τα κριτήρια επιλογής, τα οποία 
αντικατοπτρίζουν τους στόχους του 
προγράμματος "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη" 
και περιλαμβάνει το ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση του 
προγράμματος εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
το περιεχόμενο των προσκλήσεων υποβολής 
προσφορών.

κανόνες κάθε ειδικής δράσης και μέτρα για 
την εφαρμογή των στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 37, τις ρυθμίσεις εφαρμογής 
καθώς και τις λεπτομέρειες χρηματοδότησης 
και τους κανόνες συμμετοχής. Επιπλέον, 
καθορίζει τα κριτήρια επιλογής, τα οποία 
αντικατοπτρίζουν τους στόχους του 
προγράμματος "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη" 
και περιλαμβάνει το ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση του 
προγράμματος εργασίας, ιδίως όσον αφορά 
το περιεχόμενο των προσκλήσεων υποβολής 
προσφορών. Οι κανόνες και τα κριτήρια θα 
πρέπει να τύχουν επεξεργασίας από κοινού 
με τους ενδιαφερόμενους κύκλους και θα 
πρέπει να είναι για όλους τους 
συμμετέχοντες διαφανείς, σαφώς 
καταληπτοί και κατανοητοί.

Αιτιολόγηση

Σαφείς και διαφανείς κανόνες, διατάξεις και κριτήρια διευκολύνουν την υποβολή ποιοτικώς 
καλών και υποσχόμενων επιτυχία προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία 63
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 2.Γ., GIF 1

Το GIF 1 θα επενδύει σε ενδιάμεσα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που 
επενδύουν σε ΜΜΕ ηλικίας έως 10 ετών, 
ξεκινώντας κατά κανόνα από τη φάση προ-
A (αρχικής ώθηση) και A (εκκίνηση) και 
παρέχοντας επενδύσεις συνέχειας, όπου 
κρίνεται σκόπιμο. Οι μέγιστες συνολικές 
επενδύσεις σε ενδιάμεσα κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου θα ανέρχονται 
στο 25% του συνολικού κεφαλαίου που 
διαθέτει ο σχετικός φορέας ή έως το 50% 
για νέους φορείς που θεωρείται πιθανό να 
επιδράσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη 
αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων για 
συγκεκριμένη τεχνολογία ή σε 
συγκεκριμένη περιφέρεια, καθώς και ως 
επενδυτικοί δίαυλοι για τους 
επιχειρηματικούς αγγέλους. Οι μέγιστες 
συνολικές επενδύσεις σε ενδιάμεσα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου θα 

Το GIF 1 θα επενδύει σε ενδιάμεσα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που 
επενδύουν σε ΜΜΕ ηλικίας έως 10 ετών, 
ξεκινώντας κατά κανόνα από τη φάση προ-
A (αρχικής ώθηση) και A (εκκίνηση) και 
παρέχοντας επενδύσεις συνέχειας, όπου 
κρίνεται σκόπιμο. Οι μέγιστες συνολικές 
επενδύσεις σε ενδιάμεσα κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου θα ανέρχονται 
στο 25% του συνολικού κεφαλαίου που 
διαθέτει ο σχετικός φορέας ή έως το 50% 
για νέους φορείς που θεωρείται πιθανό να 
επιδράσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη 
αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων για 
συγκεκριμένη τεχνολογία ή σε 
συγκεκριμένη περιφέρεια, καθώς και ως 
επενδυτικοί δίαυλοι για τους 
επιχειρηματικούς αγγέλους. Οι μέγιστες 
συνολικές επενδύσεις σε ενδιάμεσα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου θα 
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ανέρχονται στο 50% στις περιπτώσεις όπου 
το επενδυτικό ενδιαφέρον του φορέα 
εστιάζεται στις ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στην οικοκαινοτομία. 
Τουλάχιστον το 50% του κεφαλαίου που 
επενδύεται σε οποιονδήποτε φορέα πρέπει 
να προέρχεται από επενδυτές που 
λειτουργούν σε συνθήκες οι οποίες 
αντιστοιχούν σε συνήθεις συνθήκες αγοράς 
(δυνάμει της αρχής του ιδιώτη επενδυτή 
στην οικονομία της αγοράς), ανεξάρτητα 
από τη νομική φύση και την ιδιοκτησιακή 
δομή των επενδυτών που παρέχουν αυτό το 
ποσοστό του κεφαλαίου. Καμία ανάληψη 
υποχρεώσεων προς μεμονωμένο φορέα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 30 εκατ. EUR. Το 
GIF 1 δύναται να συνεπενδύει με ίδιους 
πόρους του ΕΤΕπ ή με πόρους βάσει της 
εντολής της ΕΤΕ ή άλλους πόρους που 
αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης του 
ΕΤΕπ.

ανέρχονται στο 50% στις περιπτώσεις όπου 
το επενδυτικό ενδιαφέρον του φορέα 
εστιάζεται στις ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στην οικοκαινοτομία. 
Τουλάχιστον το 50% του κεφαλαίου που 
επενδύεται σε οποιονδήποτε φορέα πρέπει 
να προέρχεται από επενδυτές που 
λειτουργούν σε συνθήκες οι οποίες 
αντιστοιχούν σε συνήθεις συνθήκες αγοράς 
(δυνάμει της αρχής του ιδιώτη επενδυτή 
στην οικονομία της αγοράς), ανεξάρτητα 
από τη νομική φύση και την ιδιοκτησιακή 
δομή των επενδυτών που παρέχουν αυτό το 
ποσοστό του κεφαλαίου. Εν προκειμένω 
επιδιώκεται η όσο το δυνατόν ισχυρότερη 
συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Καμία 
ανάληψη υποχρεώσεων προς μεμονωμένο 
φορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 εκατ. 
EUR. Το GIF 1 δύναται να συνεπενδύει με 
ίδιους πόρους του ΕΤΕπ ή με πόρους βάσει 
της εντολής της ΕΤΕ ή άλλους πόρους που 
αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης του 
ΕΤΕπ.

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση του αρχικού σχήματος του ETF, του προδρόμου του DIF 1 στο πλαίσιο του 
MAP αποδείχθηκε ανεπαρκής. Ο λόγος γι' αυτό ήταν η έλλειψη ιδιωτών επενδυτών οι οποίοι 
έπρεπε να διαθέσουν το προβλεπόμενο 50% του κεφαλαίου. Κατά συνέπεια θα πρέπει κατά 
διαφορετικό τρόπο προς το ΜΑΡ στο πλαίσιο του CIP να δοκιμαστεί ένα άνοιγμα για 
δημόσιους επενδυτές - όπως προτείνεται εν προκειμένω στο κείμενο της Επιτροπής - με 
συμμετοχή του όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ιδιωτών επενδυτών, προκειμένου να 
επιτευχθεί μια καλύτερη χρήση του GIF 1.

Τροπολογία 64
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.Γ., υποπαράγραφος 2

Θα είναι επιλέξιμη η χρηματοδότηση για την 
απόκτηση υλικών και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων καινοτομίας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της απόκτησης 
αδειών εκμετάλλευσης.

Θα είναι επιλέξιμη η χρηματοδότηση για την 
απόκτηση υλικών και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων καινοτομίας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, ανάληψης 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων και της 
απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης.
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Αιτιολόγηση

Ο σκοπός προώθησης "διεθνοποίηση των ΜΜΕ" θα πρέπει να αναφέρεται ως ρητός στόχος 
των μέσων χρηματοδότησης. Στη συναλλακτική πρακτική συχνά δυσχεραίνονται 
χρηματοδοτήσεις διασυνοριακών επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ, λόγω του ότι δεν είναι δυνατόν 
να διαχωριστούν ειδικοί επιπλέον κίνδυνοι της δραστηριότητας στην αλλοδαπή των ΜΜΕ. Η 
διεθνοποίηση των ΜΜΕ αποτελεί λόγω του διασυνοριακού τους χαρακτήρα ατομική αποστολή 
της ΕΕ και θα πρέπει κατ' αυτόν τον τρόπο να ενισχυθεί οικονομικά και όχι μόνο με υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών.

Τροπολογία 65
Παράρτημα ΙΙΙ, στοιχείο α., Τίτλος

α.  Υπηρεσίες ενημέρωσης, ανάδρασης και 
επιχειρηματικής συνεργασίας

α.  Υπηρεσίες ενημέρωσης, ανάδρασης και 
επιχειρηματικής συνεργασίας (υπηρεσίες, οι 
οποίες έως τώρα προσφέρονταν από τα 
ευρωπαϊκά κέντρα πληροφοριών - EIC)

Τροπολογία 66
Παράρτημα ΙΙΙ, στοιχείο α., εδάφιο 7α (νέο)

- Υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την 
πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις που 
έχουν προκηρυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά την πρόσβασή τους σε συμβάσεις που έχουν 
προκηρυχθεί δημοσίως στην Ευρώπη παρέχει επιπλέον εμπορικές δυνατότητες στις επιχειρήσεις 
και προωθεί τον ανταγωνισμό και την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 67
Παράρτημα ΙΙΙ, στοιχείο γ. δεύτερη παύλα

- παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για τον 
εντοπισμό των αναγκών τους όσον αφορά 
την Ε&ΤΑ και για την εξεύρεση εταίρων με 
παρόμοιες σχετικές ανάγκες·

- παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για τον 
εντοπισμό των αναγκών τους όσον αφορά 
την Ε&ΤΑ και για την εξεύρεση εταίρων με 
παρόμοιες σχετικές ανάγκες καθώς και 
κατά την ανεύρεση / εξεύρεση παρόχων Ε 
και ΤΑ·

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί η πλήρης υποστήριξη των ΜΜΕ κατά την αναζήτηση παρόχων 
Ε και ΤΑ.
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Hoppenstedt, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Christoph
Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal
Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, 
Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel
António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo
Strejček.

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά 
την τελική ψηφοφορία

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas
Mann, Tobias Pflüger, Andreas Schwab, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) 
παρών(όντες) κατά την τελική 
ψηφοφορία 

Martine Roure, Holger Krahmer, Thomas Wise

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που 
διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)
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